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SAMENVATTING 

Algemeen 
Stichting Kennisnet is opgericht om een bijdrage te leveren aan een effectieve inzet van ICT in 
het onderwijs voor het PO, VO en MBO. In dit onderzoek komt het beeld naar voren dat het 
feitelijk gebruik van ICT in het onderwijs nog relatief beperkt is. Tegen die achtergrond hebben 
onderwijsinstellingen een duidelijke behoefte aan ondersteuning bij de professionalisering van 
onderwijs(ondersteunend) personeel, aan concrete ondersteuning bij de implementatie van 
ICT op de werkvloer en aan kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal. De ICT-
ondersteuningsfunctie, die bij Kennisnet is belegd, kan maar deels bijdragen aan de invulling 
van deze behoeften. 
 
Behoeften van onderwijssectoren 
Kennisnet positioneert haar werkzaamheden en activiteiten binnen de volgende drie primaire 
rollen: innovator, expert en dienstverlener. Alle sectoren onderschrijven het belang van deze 
drie rollen. De vraag wie deze op zich kan of moet nemen is wel onderwerp van discussie. 
Daarnaast varieert de waardering voor de meerwaarde van de (invulling van de) rollen en voor 
de activiteiten zoals deze nu door Kennisnet worden ingevuld. In de praktijk blijkt het lastig om 
ICT te vertalen naar concrete praktijkondersteuning in de klas. Tegen die achtergrond is 
sprake van een duidelijke behoefte om de invulling van de rol van innovator en expert, die in 
de praktijk overigens steeds meer vervlecht raken, nadrukkelijker te verbinden met het 
primaire onderwijsproces.  
Dit impliceert een koersverlegging van de gepercipieerde ‘technologische oriëntatie’ van 
Kennisnet naar een meer onderwijskundige insteek, waarbij niet ICT, maar het leerproces in 
het onderwijs centraal staat. Een risico is dat deze koersverlegging door scholen, al dan niet 
terecht, ervaren kan worden als bemoeienis met hun eigen taken en verantwoordelijkheden.  
 
Signaleren van innovaties 
Kennisnet heeft een meerwaarde in de rol als innovator. Daarbij kan onder meer worden 
gedacht aan het signaleren van relevante trends op het gebied van ICT en onderwijs en het 
transparant maken van het beschikbare aanbod van innovatieve toepassingen. Op termijn is 
het denkbaar dat Kennisnet de rol van innovator invult in samenwerking met andere partijen 
(bijvoorbeeld SURF), deze rol overlaat aan andere partijen (de markt) of het signaleren van 
innovaties aan de onderwijsinstellingen en –sectoren overlaat. Vooralsnog is Kennisnet de 
meest logische partij om deze rol op zich te nemen. Kennisnet heeft een onafhankelijk profiel, 
een sectoroverstijgende oriëntatie en veel expertise opgebouwd.  
 
Onderzoek vertalen naar de werkvloer 
De opvattingen over de meerwaarde van Kennisnet in de rol van expert lopen sterk uiteen. De 
rol van expert omvat onder meer het uitzetten (coördineren en regisseren) van praktijkgericht 
onderzoek en de vertaling van resultaten van onderzoek naar de werkvloer van het onderwijs. 
Daarbij is het van belang dat Kennisnet techniek verbindt met het onderwijsleerproces. Op 
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termijn is een meer directe rol vanuit de onderwijsectoren denkbaar waarbij de 
onderzoeksagenda in samenspraak met het onderwijsveld wordt bepaald. Echter, zolang het 
gebruik van ICT nog niet in het onderwijsveld is geland, heeft een bepaalde mate van 
coördinatie door Kennisnet toegevoegde waarde. In deze rol levert Kennisnet in ieder geval 
een bijdrage aan het proces van (cultuur)verandering in het onderwijs en het creëren van een 
‘sense of urgency’.  
 
Kennismakelaar 
De percepties over de meerwaarde van Kennisnet in de rol van dienstverlener variëren. 
Tegelijkertijd wordt de relevantie van de diensten van Kennisnet wisselend beoordeeld. De rol 
van dienstverlener omvat onder meer het faciliteren van (fysieke en virtuele) platforms voor 
kennisdeling, het toekomstproof maken van digitaal leermateriaal en onderwijsinstellingen 
verwijzen naar beschikbare diensten op de markt. Het onafhankelijke profiel en vooral de 
bovensectorale oriëntatie maken Kennisnet vooralsnog tot de meest voor de hand liggende 
organisatie om deze activiteiten uit te (blijven) voeren.  
 
Verdeling van middelen 
Over de verdeling van middelen om het gebruik en de integratie van ICT in het onderwijs te 
stimuleren lopen de opvattingen uiteen. Scholen hebben vanuit het principe ‘eigenaarschap bij 
de scholen’ een sterke behoefte om de middelen zelf te besteden, terwijl de sectorraden een 
voorkeur hebben om de middelen, onder voorwaarden, voorlopig bij Kennisnet te houden. Het 
departement neigt naar een tussenvariant, waarbij een deel van de middelen naar de scholen 
gaat en een deel naar Kennisnet, waarbij de rol van Kennisnet vooral gericht is op het 
ontwikkelen en beheren van generieke basisvoorzieningen.  
 
Scenario’s 
Op basis van het empirische materiaal dat via interviews, surveys en kennisateliers is 
verkregen, komen drie mogelijke scenario’s voor de taken en rollen van Kennisnet in de 
toekomst in beeld.  
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Scenario 1 
In het eerste scenario vervult Kennisnet een aantal belangrijke taken in de basisvoorzieningen: 
het faciliteren en organiseren van (technische) standaarden in het onderwijs, de 
(kennis)infrastructuur en het beheer van gezamenlijke voorzieningen. Taken met betrekking tot 
standaardisatie richten zich op het organiseren en optimaliseren van informatievoorziening, 
gegevensuitwisseling en kennisdeling in de onderwijsketen·. Andere aandachtsgebieden zijn 
uitwisselingsstandaarden en de koppeling van verschillende (ondersteunende) systemen in het 
onderwijs: de zorg voor ‘interoperabiliteit’ vanuit efficiencyoverwegingen, duurzaamheid van 
gegevens en hun toegankelijkheid in de toekomst. Verder liggen er taken op het gebied van de 
integratie en beveiliging van informatiesystemen ten behoeve van de betrouwbaarheid en 
onderlinge vergelijkbaarheid van onderwijsgegevens (benchmarking). Het belang van het 
organiseren en beheren van gezamenlijke voorzieningen kan geïllustreerd worden aan de hand 
van de voorgenomen (verplichte) leerlingvolgsystemen voor het PO en VO, waarbij een 
duidelijke (boven)sectorale opgave ligt.  
Naast taken in de basisvoorzieningen heeft Kennisnet in het eerste scenario een rol in het 
dissemineren van kennis. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan het faciliteren van 
online platforms of portals zonder daar zelf inhoud voor aan te leveren (faciliteren in plaats van 
‘dicteren’). Ook kan worden gedacht aan een rol van Kennisnet als informatie- en 
kennismakelaar die vraag en aanbod van kennis in het onderwijsveld op onafhankelijke wijze bij 
elkaar brengt.  
Ten slotte geeft Kennisnet in dit scenario invulling aan de rol van expert/innovator vanuit een 
onderwijskundige insteek. Dit met de implicatie dat meer partijen, zoals de landelijke 
pedagogische centra en/of onderwijsbegeleidingsdiensten, (een aantal) taken en diensten die 
horen bij deze rol (zouden kunnen) uitvoeren. Er moet dan ook voor worden gewaakt dat 
invulling van deze rol door Kennisnet niet leidt tot marktverstoring. 
 
Scenario 2 
In het tweede scenario vervult Kennisnet een aantal kerntaken in de basisvoorzieningen (zie 
beschrijving van het eerste scenario) en taken op het gebied van het dissemineren van kennis. 
Als gevolg van het verminderen van activiteiten in de expert/innovator rol kan een deel van de 
middelen verschoven worden naar de scholen. Hierdoor kan tegemoet gekomen worden aan de 
wens vanuit het veld om meer energie te steken in de daadwerkelijke implementatie van ICT ‘in 
de klas’ en de professionalisering van docenten. Implicatie is wel dat sectoren en 
onderwijsinstellingen adequaat toegerust moeten zijn deze verantwoordelijkheid te kunnen 
effectueren hetgeen ‘local empowerment’ vereist (zie paragraaf 9.4).    
 
Scenario 3 
Bij het derde scenario wordt het takenpakket van Kennisnet beperkt tot een aantal kerntaken 
met betrekking tot de al genoemde basisvoorzieningen (zie beschrijving scenario 1). Dit betreft 
onder meer het faciliteren en/of realiseren van standaarden in het onderwijs en de technische 
infrastructuur. Idealiter ligt hier de ambitie om te komen tot dezelfde standaarden en technische 
infrastructuur voor het hele onderwijs, van primair tot hoger onderwijs. Hierdoor wordt de 
uitwisseling van leerlinggegevens en andere relevante informatie tussen sectoren (verder) 
geoptimaliseerd. Wat uiteindelijk moet bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarbij lijkt het logisch dat deze taak samen met andere organisaties (bijvoorbeeld 
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SURF in het hoger onderwijs) wordt uitgevoerd. Kennisnet vervult in dit scenario geen 
inhoudelijke rol meer richting het onderwijs.  
 
Op basis van de empirische inzichten uit de onderwijssectoren lijkt het logisch om de taken en 
rollen van Kennisnet in de toekomst geleidelijk af te bouwen. Hierbij verschuiven kennis, taken 
en verantwoordelijkheden over de besteding van middelen naar het niveau van sectoren en 
scholen. Uiteindelijk zal dat een verdere invulling geven aan het principe van ‘eigenaarschap bij 
de scholen’. Politiek-bestuurlijk gezien past dit in het voornemen om een efficiencykorting op 
instituten te realiseren zoals is aangegeven in het huidige Regeerakkoord. 
 
Aanbevelingen 
(1) De noodzaak en het belang van het signaleren van innovaties, het (laten) doen van 

praktijkgericht onderzoek en kennisdisseminatie ten aanzien van ICT in het onderwijs zijn 
geen onderwerp van discussie. Om die reden is het handhaven van deze primaire 
aandachtsgebieden wenselijk. Verder is het noodzakelijk dat bovensectoraal zaken worden 
georganiseerd op het gebied van een aantal basisvoorzieningen.  

(2) De activiteiten van innovator en expert zijn in de praktijk met elkaar verweven. Zowel bij het 
signaleren van innovaties als bij het (laten) verrichten van onderzoek moet er meer 
onderwijsinhoudelijke binding en betrokkenheid zijn met de werkvloer.  

(3) Vooralsnog blijven de activiteiten van Kennisnet belangrijk voor het onderwijsveld. Zowel 
het onderwijsveld als de markt zijn in de beleving van de respondenten nog niet adequaat 
toegerust om deze activiteiten op zich te nemen. Op de korte termijn pleit dat voor 
handhaving van het centrale financieringsmodel zoals dat nu bestaat.  

(4) De drie scenario’s die zijn geschetst, hebben een volgtijdelijk karakter, waarbij sprake is van 
een afbouw en overdracht van de activiteiten van Kennisnet naar de onderwijsinstellingen 
en onderwijssectoren. De scenario’s zijn geschetst tegen de achtergrond om de expertise 
van Kennisnet uiteindelijk zo laag mogelijk te organiseren in de sector (‘eigenaarschap bij 
scholen’ en ‘local empowerment’).  

(5) Het organiseren van bovensectorale voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt. Daarbij 
moet onder meer worden gedacht aan standaardisatie (bijvoorbeeld voor doorlopende 
leerlijnen, en horizontale en verticale gegevensuitwisseling), metadatering van digitaal 
leermateriaal en de (kennis)infrastructuur. Deze activiteiten vereisen een 
sectoroverstijgende oriëntatie en onafhankelijk profiel. Kennisnet heeft dat en blijft om die 
reden in alle scenario’s een belangrijke rol op dat terrein spelen.  

(6) Vraagbundeling vanuit het onderwijsveld draagt bij aan een sterke zelfstandigheid in de 
sector en zou (uiteindelijk) moeten leiden tot keuzevrijheid ten aanzien van de besteding 
van middelen. SaMBO-ICT vervult deze rol voor het MBO-veld en kan een inspirerend 
voorbeeld zijn voor het PO en VO. Wel dient daarbij te worden bedacht dat deze organisatie 
relatief kort bestaat en nog volop in ontwikkeling is.  

(7) Intensiveer de samenwerking van Kennisnet met andere organisaties (zoals SURF) en 
onderzoek daarnaast de mogelijkheid om te komen tot één ondersteuningsorganisatie voor 
de hele onderwijskolom. 

(8) In het licht van de publieke taak van het onderwijs (kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk 
onderwijs) is een kritische positie ten opzichte van andere (markt)partijen wenselijk. Concreet 
gaat het dan om het behoud van de regie op het onderwijsproces, de toegankelijkheid van 
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(onderwijs)gegevens, de aandacht voor bijzondere doelgroepen, collectieve efficiëntie en het 
voorkomen van (te grote) verschillen tussen scholen als gevolg van commerciële beprijzing. 
In een aantal gevallen maakt dat publieke interventies blijvend noodzakelijk. 

(9) Innovatieve ICT alleen is niet toereikend om deze effectief in de onderwijspraktijk te laten 
benutten. Naast een positieve houding van leraren moeten zij ook over de capaciteiten en 
vaardigheden beschikken. Wel bestaat en ontstaat er een spanningsveld ten aanzien van 
de vraag welke organisaties primair verantwoordelijk zijn scholen hierbij te ondersteunen. 
Professionalisering van onderwijs(ondersteunend) personeel is benoemd als een zeer 
wezenlijke opgave, mede gelet op het feit dat huidige ICT-vaardigheden als beperkt worden 
ervaren.  
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1 INLEIDING 

Op verzoek van de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW heeft het Center 
for Public Innovation een verkenning uitgevoerd naar de ICT-ondersteuningsfunctie van 
Stichting Kennisnet voor het Primair Onderwijs (PO), het Voortgezet Onderwijs (VO) en het 
Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De ondersteuning van deze onderwijssectoren is een 
taak van Kennisnet met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door een 
effectieve inzet van ICT. In dit eerste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen en de gevolgde 
werkwijze nader toegelicht.  

1.1 ACHTERGROND 

Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de meerwaarde van ICT-voorzieningen, zoals 
deze nu centraal georganiseerd zijn en voorzieningen waarvan in de nabije toekomst wordt 
verwacht dat deze nodig zullen zijn. Ook moet er inzicht komen of er andere scenario’s 
denkbaar zijn in het financieren van de centrale voorzieningen. 
Het beantwoorden van deze vragen richt zich daarbij nadrukkelijk op de relatie van het 
departement met Kennisnet en het feit dat deze een publieke taak uitoefent. 
De evaluatie van Kennisnet uit januari 2005 en vooral de herijking uit 2008 verschaffen een 
aantal belangrijke inzichten over de positie van Kennisnet, verschuivingen in de rol en functie 
van de stichting en de relatie met primaire belanghebbenden. In de “Herijking Stichting 
Kennisnet” uit 2008 wordt een aantal constateringen gedaan:  

 Een algemeen positieve waardering door de sectororganisaties over de centrale ICT-
functie en de mening dat deze functie een bovensectorale meerwaarde heeft;  

 Vraagsturing in de wijze van werken als aanpak wordt als adequaat beoordeeld, 
evenals de mate van responsiviteit van de stichting onder andere door de 
Programmaraad namens de verschillende onderwijssectoren actief te betrekken in 
strategische prioritering;  

 Een bijstelling van rollen en activiteiten van de stichting als gevolg van onder andere 
een veranderde omgeving, marktontwikkelingen en vraag vanuit scholen.  

 
Het uitvoeren van dit onderzoek is nadrukkelijk niet bedoeld als audit van de producten en 
diensten van Kennisnet en ook is er - vooralsnog - sprake van slechts een indirecte relatie met 
de bezuinigingen of ‘ombuigingen’ van het kabinet. Het accent in dit onderzoek richt zich niet 
op de financiële omvang maar op de inhoudelijke vraag wat er in het onderwijs op ICT-gebied 
centraal, sectoraal dan wel lokaal moet blijven bestaan en wat georganiseerd moet worden 
met het oog op de nabije toekomst.  
Met betrekking tot de verdeling van middelen gaat het om de vraag of er alternatieven 
denkbaar zijn voor centrale financiering en projectfinanciering. Deze vraag moet worden 
bezien vanuit de gedachte dat een andere verdeling van middelen wellicht leidt tot betere, 
snellere resultaten waaronder bijvoorbeeld een heldere vraagarticulatie vanuit de verschillende 
onderwijssectoren 
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1.2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt:  
 
“De verkenning moet duidelijke inzichten geven die noodzakelijk zijn voor gewogen 
besluitvorming over de toekomstige subsidierelatie tussen stichting Kennisnet en het ministerie 
van OCW.” 
 
De onderzoeksvragen om dit te kunnen beantwoorden zijn als volgt geformuleerd:  
1. Welke taken op het terrein van ICT en onderwijs dienen nu en in de nabije toekomst 

centraal ondersteund te worden, inclusief mogelijke consequenties indien bepaalde taken 
niet langer centraal worden ondersteund? 

2. Welke financieringsmodellen zijn mogelijk? 
3. Welke rol kan OCW vervullen en wat betekent dit voor de benodigde beleidscapaciteit?  
4. Welke scenario’s kunnen hieruit worden geconstrueerd, met daarbij aandacht voor:  

 de huidige en toekomstige taken van Kennisnet (basis en projecten). Met specifiek 
aandacht voor voorzieningen zoals portals, Entree, Edurep, standaarden, 
videoplatforms; 

 de betrokken organisaties in het onderwijsveld die betrokken zijn bij vergelijkbare 
trajecten, zoals SLO voor het digitale leermiddelenplein;  

 financieringsvormen en geldstromen. Wie – OCW, sectororganisaties, scholen en 
instellingen- stuurt en betaalt wat?; 

 de onderwijsinstellingen; 
 markt- en andere partijen; 
 aanvullende projecten en programma’s die volgen vanuit beleidsprioriteiten die 

Kennisnet uitvoert of waaraan de stichting bijdraagt (bijvoorbeeld Leraar 24, Wikiwijs, 
Mediawijsheid, Flexibel leren, schakelpunt veld, EXPO/EXMO, 
samenwerkingsplatform informatiebeleid onderwijs). 

1.3 WERKWIJZE 

Om alle relevante informatie te verzamelen is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeks-
methoden: bestuderen van achtergronddocumentatie, afnemen van interviews, uitzetten van 
een survey en het organiseren van atelierbijeenkomsten. Dit is gedaan in 2 fasen:  
 
Fase 1: Interviewronde en survey onder scholen 
Om een beeld te krijgen van eerste mogelijke oplossingsrichtingen is een gespreksronde 
gehouden met de sectororganisaties (PO-, VO- en MBO-Raad), vijf directies binnen OCW  
(PO, VO, Leraren, BVE en Kennis), de directie van Kennisnet en de drie kenniskamers van de 
Programmaraad van Kennisnet. Tegelijkertijd is een survey uitgezet onder 150 aselect 
geselecteerde scholen (50 PO-scholen, 50 VO-scholen en 50 MBO-instellingen). Het doel van 
de survey was een indruk uit het veld te krijgen over de waardering van diensten en 
activiteiten die Kennisnet uitvoert. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek heeft Kennisnet zelf 
ook een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit klanttevredenheidsonderzoek 
bevatte voor een deel dezelfde vragen als opgenomen in “onze” survey. In overleg met de 
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opdrachtgever bij het ministerie van OCW is besloten onze survey toch uit te zetten vanwege 
een aantal aanvullende elementen waarover we de mening van scholen in beeld wilden 
brengen. Met de selectie van scholen is er nadrukkelijk rekening mee gehouden om hen niet 
dubbel te bevragen. Scholen die benaderd waren in het kader van het 
klanttevredenheidsonderzoek zijn dan ook niet nogmaals door ons bevraagd. Alle scholen die 
hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn na afloop per brief bedankt voor hun deelname 
namens de onderzoekers en het ministerie van OCW.  
 
Fase 2: Organiseren van ateliersessies  
De resultaten uit de eerste fase van het onderzoek zijn gebruikt als basis voor drie 
ateliersessies (één sessie per onderwijssector) met deelnemers uit de sectororganisatie, de 
Programmaraad van Kennisnet, medewerkers van OCW en vertegenwoordigers van scholen. 
Deze sessies hadden tot doel de bevindingen uit fase 1 voor te leggen en gezamenlijk 
handelingsperspectieven voor de toekomst te bepalen en waar mogelijk al na te denken over 
toekomstige scenario’s.  
 
Methodologische verantwoording 
Bij de dataverzameling is gekozen voor het verzamelen van veel empirische informatie. Dit 
door middel van interviews, enquêtes, ateliers en relevante achtergronddocumentatie. 
Bij de selectie van de gesprekspartners is, steeds in overleg met de opdrachtgever, gekozen 
voor personen die werkzaam zijn op het terrein van ICT in het onderwijs en veelal bekend zijn 
met Kennisnet. Een overzicht van de gesprekspartners en de gehanteerde interviewlijst zijn te 
vinden in bijlage 1 en 2. Bij de uitvoering van het onderzoek is gewerkt met een aanpak waarin 
beelden, uitspraken en opvattingen vanuit verschillende rationaliteiten in een referentiekader 
zijn gepositioneerd. Dit referentiekader staat beschreven in hoofdstuk 3. 
De survey is uitgezet onder een steekproef van scholen die aselect zijn geselecteerd op basis 
van de BRIN-gegevens van DUO-CFI. Scholen die benaderd zijn voor het 
klanttevredenheidsonderzoek van Kennisnet zijn hier op voorhand buiten gehouden. De 
vragenlijst die naar scholen is verstuurd is opgenomen in bijlage 3 van dit rapport.  

1.4 OPZET VAN HET ONDERZOEK EN LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt allereerst een overzicht gegeven van relevante achtergronden, 
ontwikkelingen en opvattingen over het gebruik van ICT in het onderwijs. Deze worden kort 
per sector beschreven, aangevuld met de opvattingen vanuit het ministerie van OCW. Hierbij 
wordt nog niet specifiek gekeken naar de bijdrage die Kennisnet levert maar wordt getracht de 
context te schetsen waarin de hoofdstukken 4 tot en met 6 (empirische bevindingen) moeten 
worden bezien. In het daaraan voorafgaande hoofdstuk (3) wordt het referentiekader 
geschetst waarbinnen de verschillende uitspraken en bevindingen worden geordend, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd.  
 
In hoofdstuk 4 wordt het eerste deel van de empirische gegevensverzameling beschreven. Dit 
hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste beelden en opvattingen die naar voren zijn 
gekomen uit de gesprekken met alle sectororganisaties, diverse (beleids)directies binnen 
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OCW en alle kenniskamers van de Programmaraad van Kennisnet. In dit hoofdstuk is de 
ordeningsstructuur gehanteerd die in hoofdstuk 3 is beschreven. 
 
In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste beelden en waarderingen die 
naar voren zijn gekomen uit de enquêtes die bij scholen in het PO, VO en MBO zijn 
afgenomen. Ook hier wordt het kader uit hoofdstuk 3 gebruikt. In hoofdstuk 6 wordt ten slotte 
aangegeven welke observaties en bevindingen uit de drie atelierbijeenkomsten zijn 
voortgekomen. Een korte tussenbalans van alle empirische informatie wordt opgemaakt in 
hoofdstuk 7. 

 
Hoofdstuk 8 besluit met een analyse van alle bevindingen en resultaten vanuit een aantal 
relevante rationaliteiten, en leidt tot de conclusies en aanbevelingen die in hoofdstuk 9 staan 
beschreven.  
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2 ONTWIKKELING VAN ICT IN HET ONDERWIJS 

2.1 INLEIDING   

Dit hoofdstuk beschrijft kort de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ICT in het 
onderwijs. De ontwikkelingen staan per sector beschreven waarbij eerst de opvattingen vanuit 
de sectorvertegenwoordiging naar voren komt en vervolgens de departementale visie. In 
paragraaf 2.2 wordt kort ingegaan op het basisonderwijs. In paragraaf 2.3 volgen de beelden 
uit het voortgezet onderwijs en ten slotte volgt het MBO in paragraaf 2.4. Het hoofdstuk 
besluiten we met enkele conclusies in paragraaf 2.5.  

2.2 ONTWIKKELINGEN VAN ICT IN HET BASISONDERWIJS (PO) 

ICT in het basisonderwijs: sectorale opvatting  
De PO-Raad is van mening dat er nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van ICT als het 
gaat om optimale benutting in het primaire onderwijsproces. Dit ondanks het feit dat er in 
Nederland sprake is van een grote computerdichtheid in het onderwijs en de aansluiting op het 
internet vrij hoog is1. De harde (basis)infrastructuur lijkt daarbij vooralsnog geen echte 
beperking te vormen hoewel de Vier in Balans monitor wel aangeeft dat er nog winst te 
behalen valt. Genoemd wordt een huidige beschikbaarheid van één computer per vijf 
leerlingen in het PO terwijl dit in het VO en MBO al (iets) hoger ligt. Het gebruik van eigen 
laptops door leerlingen neemt daarnaast steeds verder toe. Dit impliceert voor scholen extra 
aandacht voor de beschikbare capaciteit van bijvoorbeeld het eigen netwerk en de 
breedbandaansluiting naar het internet. Naast meer infrastructurele overwegingen bestaat er 
vooral zorg of de kansen die ICT biedt wel optimaal worden benut, ondanks het feit dat er in 
het onderwijslandschap allerlei ontwikkelingen gaande zijn bij scholen. Concrete voorbeelden 
zijn de aanstelling van ICT-coördinatoren of het gebruik van zogenaamde Smartboards en de 
toenemende beschikbaarheid van digitaal leermateriaal.  
 
De indruk bestaat dat er vooral nog veel stappen gemaakt moeten worden op het gebied van 
het didactisch gebruik van ICT in het onderwijsproces. Dit vraagt vooral veel inspanningen van 
docenten zelf. Deze zullen op een didactisch verantwoorde manier moeten leren omgaan met 
ICT-middelen, en kennis ontwikkelen over de infrastructuur, hardware en software.  
Leraren hebben nog wel eens het gevoel de regie op het onderwijsproces kwijt te raken als ze 
leerlingen individueel (op maat) laten werken op een computer. Aan de andere kant stellen 
zaken als smartboards de leraar juist weer meer centraal, vooral als deze door de leraar als 
instructiemiddel wordt gebruikt. Bezien vanuit het onderwijsleerproces en het perspectief van 
de leraar of leerling zijn op dit moment belangrijke vraagstukken het kunnen waarderen van 
beschikbare informatie en leermaterialen (zelf gemaakt materiaal, openbaar gedeeld materiaal 
en materiaal van educatieve uitgevers). Vanwege de enorme vlucht van ICT in het algemeen 
is de kennis uit de hele wereld min of meer ‘opraapbaar’. In bepaalde gevallen is dat zeker 
toegesneden op het onderwijs, maar veelal is er sprake van ‘een woud aan websites’. Een 

                                                 
1 Het betreft 98% van alle computers in het onderwijs (TNS NIPO, 2009) 
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leraar of leerling krijgt al heel snel teveel informatie wat hoge eisen stelt aan zijn of haar 
informatievaardigheden. Juist op dit aspect is het belangrijk dat leraren worden geholpen om 
een keuze te kunnen maken. De kernopgave daarbij is: hoe kom je aan informatie die in 
individuele specifieke situaties toepasbaar is, welke kwaliteitscriteria zijn daarbij van 
toepassing en wat is het (leer)rendement? Gesteld wordt dat de ontwikkeling van ICT (in brede 
zin) binnen het basisonderwijs achterblijft ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren. 
Mogelijke verklaringen daarvoor zijn:  

 het relatief hoge aantal contacturen met leerlingen in de klas. Dit impliceert dat er voor 
leraren weinig tijd is voor eigen ontwikkeling en reflectie; 

 de affiniteit van het onderwijs(ondersteunend) personeel met techniek en technologie 
is doorgaans beperkt. Er is sprake van een ‘alfageoriënteerde’ cultuur; 

 veel van de leraren in het basisonderwijs hebben een parttime aanstelling. Dit maakt 
het soms lastig extra tijd voor professionalisering te organiseren.  

 
In aanvulling op het voorgaande signaleert de Programmaraad van Kennisnet dat elke school 
tegenwoordig wel min of meer ‘verplicht’ is om iets te doen op het gebied van ICT in het 
onderwijs. Scholen moeten leerlingen “mediawijs”  maken en de Inspectie stuurt op het 
gebruik van ICT in het onderwijs. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er in 
de praktijk grote verschillen bestaan in het gebruik van ICT tussen (basis)scholen. Er zijn 
scholen die weinig doen en zich beperken tot het gebruik van standaard applicaties (zoals 
Microsoft Word, Excel en PowerPoint) en scholen die heel veel ICT gebruiken in het onderwijs. 
Voorbeelden zijn het ontwikkelen van eigen (klassen)websites, werken met online-verslagen 
en werkstukken en het gebruik van tools als Webmaker2.   
 
ICT in het basisonderwijs: departementale opvatting 
Het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces is nog relatief gering. De ambitie bij de 
oprichting van Kennisnet was om ICT een wezenlijke plaats te geven in het primair 
(onderwijs)proces: ICT inzetten om het leren te faciliteren en te bevorderen. De indruk bestaat 
dat dit nog verre van gerealiseerd is. In de core business van het onderwijs, de primaire 
onderwijsprocessen, is er nauwelijks sprake van echte veranderingen, verrijking of wezenlijke 
vernieuwing door de inzet van ICT. De meeste toepassingen liggen op het gebied van 
substitutie (vervanging): ICT vervangt het lesboek of ‘de video’. Ook bij het gebruik van 
digiborden is er weliswaar sprake van een iets andere manier van werken maar er is nog geen 
sprake van (institutionele) vernieuwing van het onderwijs. De ambitie en doelstelling in het 
basisonderwijs is leraren meer opbrengstgericht te laten werken. Dit betekent het nadrukkelijk 
monitoren van leerprestaties en het geven van directe feedback aan leerlingen. Op basis 
hiervan kunnen dan passende vervolgstappen in de les worden genomen. Die analyse en het 
automatisme om daar de juiste lesmaterialen bij te zoeken zou met behulp van ICT-middelen 
ondersteund kunnen worden. Dat is op dit moment nog niet het geval. Een elektronische 
Leeromgeving (ELO), waarbij leermethoden geïncorporeerd zijn, ontbreekt. Het beeld is wel 
dat ICT verstrekkend invloed zal hebben op het onderwijs net zoals dat in andere sectoren in 
de maatschappij zichtbaar is. Maar op dit moment wordt ICT nog vaak als ‘iets aparts’ gezien. 
Dat zal op langere termijn vervagen. Het zal een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering 
worden. 

                                                 
2 Product van Kennisnet, uitgefaseerd in 2011 
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Eén van de redenen waarom het gebruik van ICT in het basisonderwijs relatief achterblijft, 
heeft wellicht te maken met de beperkte expertise van leraren op dit gebied en de beperkte 
prikkeling om naar bedrijfsprocessen te kijken. Verder lijken leraren soms gereserveerd 
tegenover het gebruik van ICT te staan; het ontbreekt soms aan interesse in – of affiniteit met 
– technologie. Daarnaast speelt mee dat het effectief benutten van ICT-voorzieningen 
financiële investeringen vraagt die niet altijd te rechtvaardigen zijn omdat de directe 
opbrengsten niet altijd duidelijk zijn.  

2.3 ONTWIKKELINGEN VAN ICT IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 

ICT in het voortgezet onderwijs: sectorale opvatting  
Binnen de VO-Raad is de opvatting dat er in het voortgezet onderwijs nog weinig gebruik 
gemaakt wordt van ICT. Toch zijn er de nodige ervaringen opgedaan waaruit belangrijke 
lessen zijn getrokken3:  

 het belang van het gebruik van standaarden en afspraken daarover (faciliteren van 
onderlinge, horizontale én verticale communicatie); 

 aandacht voor professionalisering: het realiseren van de onderwijskundige inrichting.  
Digitaal leermateriaal en digitale didactiek vereisen kennis en inzichten voor docenten 
én schoolleiders;  

 samenwerking van scholen bij het ontwikkelen van leermateriaal (kwantiteit, kwaliteit 
en kosten); 

 aandacht voor auteursrechten en metadatering (gelet op ‘gebruiksveiligheid’ en de 
inpasbaarheid in leerlijnen). 

 
Op dit moment bestaat er een grote behoefte aan digitaal leermateriaal, maar tegelijkertijd ook 
aan maatwerk en het meer en beter (kunnen) benutten van talenten. Op die terreinen wordt 
gevraagd om flexibiliteit in het onderwijs waarbij digitaal leermateriaal een belangrijk 
instrument is. Het ontwikkelen en zeker ook ‘toekomstproof’ maken is echter geen eenvoudige 
opgave en bij veel ontwikkeld materiaal in de afgelopen jaren niet of onvoldoende gebeurd. 
Een platform als Wikiwijs kan rekenen op steun van het Innovatieplatvorm-VO, hetgeen al 
geresulteerd heeft in de incorporatie van de digitale leermaterialenbank VO-content. De VO-
Raad geeft daarbij, door een proces van systematische kwaliteitszorg, een keurmerk aan 
beschikbaar materiaal en de inpasbaarheid in leerlijnen.  
Verder wordt gesteld dat het feitelijk gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal op scholen nog  
vrij beperkt is. Het meeste materiaal is statisch, ook al is dat digitaal ontsloten. Uitgevers 
leveren ook nog niet veel interactief materiaal. En als het materiaal wel beschikbaar is, dan is 
de ontsluiting en uitwisselbaarheid soms een probleem. Bovendien gaat dit vaak nog (min of 
meer verplicht) via uitgevers zelf. Er ontstaat een afhankelijkheid terwijl de operationele 
ondersteuning tegelijkertijd vaak als niet voldoende wordt ervaren. Om deze afhankelijkheid te 
verminderen is daarom het voornemen één platform verder uit te bouwen met daarop 
uitgeversmateriaal én open/eigen materiaal.  
Naast didactische toepassingen dient ICT ook een andere doelstelling: het terugdringen van 
het lerarentekort. Het inzetten van meer onderwijsassistenten en afstandsleraren (bij 

                                                 
3 Onder andere bij het eerst grote digitale leerproces ‘Slash21’ 
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afwezigheid kunnen lessen dan doorgaan) zijn mogelijkheden om iets aan dit tekort te doen. 
Daarnaast kan lestijd bespaard worden door bijvoorbeeld één lesuur van een vak alleen online 
aan te bieden (tijd- en plaatsonafhankelijk leren) of met gebruik van een webcam leerlingen 
lessen op afstand te laten volgen.  
 
Het doordringen van ICT in de ‘haarvaten’ van het onderwijs en de onderwijsinstellingen gaat 
naar verwachting nog enige tijd duren. Bovendien gaan niet alle scholen gelijk op. ‘Early 
adopters’, zijn echter nodig om voor anderen als inspiratie te dienen. Vermoedelijk duurt het 
nog wel een jaar of tien voor de kennispositie van scholen, docenten, schoolleiding en 
marktaanbieders in balans is. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 27%van de leraren nog 
helemaal geen ICT in de lessen gebruikt (de Vier in Balans monitor bevestigt dit beeld). 
Verklaringen voor het beperkte gebruik van ICT in het VO zijn soms van infrastructurele aard 
maar gaan ook over het gebruik van bepaalde noviteiten zoals iPad’s, GSM’s en laptops in het 
onderwijsleerproces. Dat is nog geen gemeengoed in de sector. Bovendien moet duidelijk zijn 
dat het hulpmiddelen zijn en het geen doel op zichzelf is om dergelijke ‘tools’ te gebruiken.  
 
Ook de Programmaraad van Kennisnet geeft aan dat er nog relatief weinig gebruik wordt 
gemaakt van ICT in het VO, hoewel een stijgende trend zichtbaar is. De overtuiging is dat het 
gebruik van ICT zal leiden tot aantoonbaar betere leerresultaten, nu en in de toekomst. Dat 
gaat over geheel nieuwe leerarrangementen maar ook over concrete middelen, zoals het  
gebruik van een laptop vanaf de brugklas.  
In het algemeen is de opvatting dat niet alleen in het lesmateriaal ICT een grotere rol gaat 
spelen maar ook in het vergroten van ouderparticipatie, en in de professionalisering van 
docenten en ondersteunend personeel. Veel leerlingen lopen vaak wel in de pas (of zelfs 
vooruit) als het gaat om het gebruik van nieuwe ICT, maar voor onderwijzend personeel zijn 
workshops en trainingen nodig om hen inzicht te geven en extra gereedschap te bieden. Dit 
proces verloopt moeizaam, wat er voor pleit om aan dit aspect aandacht te besteden bij de 
huidige generatie leraren. Daarnaast moet aan dit aspect ook aandacht worden besteed 
binnen de lerarenopleidingen. De indruk bestaat dat daar nu te weinig mee gedaan wordt. 

 
Overigens betekent de inzet van ICT en digitaal leermateriaal niet per definitie dat het 
onderwijs en leermiddelen goedkoper zullen worden. Het ontwikkelen van digitaal materiaal 
vraagt ook om financiële investeringen, maar in de distributieketen en tussenpartijen kunnen 
mogelijk besparingen worden gerealiseerd. Deze zouden dan ten gunste kunnen staan van 
kwaliteitsverhoging, zoals meer differentiatie in onderwijsvormen (leren op maat), het creëren 
van meerdere werkplekken en het op andere tijden kunnen werken.   
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ICT in het voortgezet onderwijs: departementale opvatting 
De mate waarin ICT voor het onderwijs een duidelijke ondersteuning biedt en dit steeds meer 
kan doen is enigszins afhankelijk van de zienswijze. Tweederde van de docenten maakt 
weliswaar gebruik van ICT maar slechts 20 procent gebruikt digitaal lesmateriaal. De 
wezenlijke vraag betreft de mate waarin ICT is geïntegreerd in het onderwijsproces. Dat 
vereist inzicht in wijze waarop ICT al dan niet effectief ingezet kan worden in het onderwijs. 
Het gaat dus niet om het gebruik van ICT, maar om goed onderwijs te geven. ICT moet 
daarvoor een regulier onderdeel van het onderwijsproces vormen. Docenten zijn vaak op zoek 
naar het effectief inzetten van ICT in de les en de vaardigheden om dat te kunnen. Daarnaast 
is een duidelijke behoefte waarneembaar aan meer digitaal lesmateriaal (bruikbare content en 
van goede kwaliteit).  
Specifieke betrokkenheid vanuit het departement is er bij het kennisplatform Leraar244,5. Op 
basis van toenemende bezoekersaantallen kan de voorzichtige conclusie worden getrokken, 
dat blijkbaar wordt voldaan aan een behoefte in de sector. In het verleden is OCW druk bezig 
geweest met het ‘Actieplan LeerKracht van Nederland’ waarbij de professionalisering van 
leraren een belangrijk aandachtspunt was. Onder andere voor het carrièreperspectief en de 
mogelijkheid die het bood voor leraren om zichzelf te ontwikkelen, zag OCW in Leraar24 een 
kans om op relatief korte termijn leraren handvatten te geven om zichzelf te 
professionaliseren. Het platform is dus niet specifiek gericht op bevordering van ICT in het 
onderwijs. Daarnaast is OCW betrokken bij het initiatief www.lerarenbeurs.info. De 
lerarenbeurs maakt het voor iedere docent van PO tot en met HBO mogelijk om eenmaal in 
zijn carrière een grondige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten 
betaald en in de meeste gevallen ook de vervanging op school. Deze keuzevrijheid wordt als 
positief ervaren. De opvatting is wel dat initiatieven als de lerarenbeurs tijdelijk gestimuleerd  
worden vanuit OCW, maar dat na een periode van financiële steun het veld zelf voor 
structurele bekostiging moet zorgen. 

2.4 ONTWIKKELINGEN VAN ICT IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) 

ICT in het middelbaar beroepsonderwijs: sectorale opvatting 
Binnen het MBO is de opvatting dat er nog beperkt gebruik gemaakt wordt van de 
mogelijkheden van ICT bij onderwijsondersteuning. Voorheen waren er verschillende (kleine) 
overlegstructuren waarin ICT-gerelateerde vraagstukken werden geformuleerd zoals 
gebruikersverenigingen en de ROC-i partners. Deze overleggen zijn uiteindelijk bij elkaar 
gekomen om op ICT-gebied een aantal ontwikkelingen gezamenlijk in gang te zetten wat sinds 
het voorjaar van 2010 geëffectueerd is in de oprichting van stichting saMBO-ICT. Vanuit deze 
stichting worden de belangen van de MBO-instellingen behartigd richting leveranciers op het 
gebied van ICT-diensten, waaronder Kennisnet. 

                                                 
4 Leraar24 is een online 24u/24u platform voor de verdere professionalisering van leraren (van, voor en 
door leraren, met een praktische en direct toepasbare insteek). Het gaat daarbij om vraagstukken in de 
dagelijkse praktijk waar leraren mee te maken krijgen en waar een behoefte bestaat hierover met collega’s 
ervaringen uit te wisselen. Leraar24 ziet zichzelf als een ‘online gereedschapskist’ met praktische 
oplossingen en voorbeelden die in het dagelijkse onderwijs kunnen worden gebruikt.  
5 Het initiatief tot Leraar24 was op voorstel van Kennisnet, SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren), 
Teleac (nu NTR) en het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. 
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Daarnaast zorgt saMBO-ICT voor kennisdeling tussen de MBO-instellingen en voert zij 
specifieke projecten uit. Dat laatste doet saMBO-ICT samen mét en vanuit de instellingen. Van 
saMBO-ICT wordt verwacht dat het initiatieven neemt op het gebied van ICT-gebruik binnen het 
MBO en vragen vanuit instellingen signaleert en bundelt. MBO-instellingen doen dus niet ieder 
afzonderlijk zaken met Kennisnet. SaMBO-ICT is in dat opzicht als intermediair te beschouwen 
in dit proces als vraagorganisatie waar krachten worden gebundeld en deze, in termen van 
(functionele) eisen en wensen, worden uitgewerkt vanaf de werkvloer.    
 
Begin 2007 zijn drie ROC’s, te weten het Albeda College, de Amarantis Onderwijsgroep en het 
ROC Aventus, gaan samenwerken om zich voor te bereiden op een aantal ontwikkelingen in het 
onderwijs. In hun gemeenschappelijke intentieverklaring is vastgelegd dat deze ROC’s 
samenwerken op het gebied van ICT-voorzieningen. In de samenwerking staat het behoud van 
de eigen visie en de daarop gebaseerde inrichtingskeuzes voorop. De samenwerking is bekend 
geworden als Triple A. Inmiddels is Triple A uitgegroeid tot een breder samenwerkingsnetwerk 
dat tot doel heeft om gezamenlijk functionele ontwerpen uit te werken voor de ICT-
ondersteuning van onderwijsprocessen. Dit traject heeft geleid tot een referentiearchitectuur, 
bestaande uit de Encyclopedie van de functionele ontwerpen. In 2010 is dit initiatief 
overgedragen aan SaMBO-ICT. 
 
De MBO-Raad ziet saMBO-ICT als een organisatie met een aparte functie gericht op 
dienstverlening op ICT-gebied. Zij opereert in nauwe samenwerking met de MBO-Raad, 
alwaar het accent op strategische belangenbehartiging ligt. Vanuit deze georganiseerde   
vraagarticulatie is het MBO voor een deel in staat om zich richting aanbieders van diensten 
duidelijk uit te spreken. Het ICT-gebruik in het MBO spitst zich toe op drie gebieden: 

1. Primair onderwijsproces: 
 Inhoudelijke beroepstoepassingen, zoals bijvoorbeeld AutoCAD6; 
 Didactisch gebruik, hoewel dat nog een zwakke plek is en het 

middenmanagement in het MBO onvoldoende visie en leiderschap toont; 
 Ondersteuning van het primair proces (zoals MS-Office) 

2. De organisatie van het onderwijs; 
3. Horizontale en verticale verantwoordingsinformatie en bedrijfsprocessen. 

 
ICT in het middelbaar beroepsonderwijs: departementale opvatting 
Het is van wezenlijk belang dat de overheid zich steeds op haar rol bezint met de vraag wat 
werkelijk nodig is voor het onderwijsveld en op welke wijze dat georganiseerd moet worden. 
Juist in het geval waar ‘witte vlekken’ zich manifesteren en er geen markt is (maar wel een 
behoefte), is het denkbaar dat men een intermediaire organisatie (zoals Kennisnet) in het leven 
roept. Een bezinning op nut en noodzaak moet periodiek plaatsvinden, zeker als er zich een 
markt lijkt te ontwikkelen. Het is tegelijkertijd wel belangrijk om te zien hoé de markt zich 
ontwikkelt, zeker omdat het gebruik van ICT toeneemt, maatschappijbreed en ook in het 
onderwijs.  
Vanuit OCW/BVE is er echter geen beleidsmatige stimulering van ICT in het onderwijs7. Voor 
het BVE-veld speelt met name dat bepaalde basisvoorzieningen vaak nog niet op orde zijn, 
                                                 
6 Computer Aided Design: grafische software om technische (3D) tekeningen te maken  
7 Eerder was dat nog wel het geval met de Innovatiebox voor ROC’s en AOC’s gefinancierd uit FES-gelden 
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terwijl nieuwe wet- en regelgeving dit wel vereist. Ondersteuning van deze tekortkomingen lijkt 
dan ook wenselijk. Op dit moment is gestart met een 8-tal projecten, begeleid door 
onderzoekers van Kennisnet, waarbij vanuit het perspectief van de school gekeken wordt naar 
de inzet van ICT en het realiseren van bepaalde effecten. Voor de financiering krijgt Kennisnet 
een bijdrage van OCW (in totaal € 2,6 miljoen voor 2010 en 2011). Voorwaarde is wel dat de 
opbrengsten ervan beschikbaar worden gesteld aan álle andere (MBO-)scholen. Dit experiment 
is overigens niet gestart vanuit een beleidsmatig doel. Of concreter: het is géén doel om de 65 
MBO-instellingen op een bepaalde manier met ICT te laten werken.  
 
OCW heeft overigens lang niet altijd helder in beeld hoe vanuit de onderwijssector écht gebruik 
gemaakt wordt van Kennisnet. Juist vanuit de specifieke context en situatie bij instellingen is 
een beleidsmatige aansturing lastig en soms ook niet wenselijk. Het lijkt echter wel zinvol om 
centraal te onderzoeken of er bijvoorbeeld één bedrijfsvoeringsysteem zou kunnen zijn voor 
scholen. Binnen het PO en VO kan men qua onderwijs meer samen doen, taal- en rekenvakken 
komen immers op alle scholen terug. Dit gemeenschappelijke is in het MBO minder aanwezig. 
De scholen zullen er dus zélf voor moeten zorgen dat de efficiënte inzet van ICT in specifieke 
onderwijsleerprocessen (lees ook vakken of leergebieden) tot stand komt.  

2.5 RESUMEREND 

Binnen het basisonderwijs komt het beeld naar voren dat vooral het gebruik van ICT in het 
primair onderwijsproces achterblijft. Zeker gelet op de beschikbaarheid van infrastructuur zou er 
meer mogelijk moeten zijn. Veelal is er sprake van substitutie in plaats van vernieuwing van het 
onderwijsproces. Het didactisch gebruik blijft relatief achter en (verdere) professionalisering van 
docenten lijkt het belangrijkste aandachtspunt. De affiniteit met technologie in de sector wordt 
beperkt genoemd, wat zich soms uit in vrees de regie op het onderwijsproces (deels) te 
verliezen. Concrete opgaven liggen op het vlak van kwalitatief en betrouwbaar lesmateriaal, de 
toepassing van ICT in het onderwijsleerproces en het inzicht in de werkelijke opbrengsten van 
het gebruik van ICT in de lessen. Verder wordt ICT vaak niet gezien als een integraal onderdeel 
van onderwijs(ondersteunende)processen.  
Ook in het voortgezet onderwijs wordt uitsproken dat het effectief gebruik van ICT in het 
onderwijs nog achterblijft en dat er veel aandacht nodig is voor de professionalisering van 
docenten. Verder liggen er vraagstukken op het gebied van de infrastructuur, waaronder de 
behoefte aan standaarden en uitwisselingsafspraken. Er bestaat eveneens een grote behoefte 
aan digitaal en ‘toekomstproof’ leermateriaal én maatwerk over het gebruik ervan. Een platform 
als Wikiwijs wordt gezien als een belangrijke voorziening voor de ontsluiting ervan. De sector wil 
met systematische kwaliteitszorg bijdragen aan een effectief gebruik van leermateriaal door 
bijvoorbeeld de inpasbaarheid ervan in een leerlijn aan te geven.  
Het MBO neemt ten opzichte van het PO en VO een bijzondere positie in en werkt meer 
vraaggestuurd vanuit de instellingen. Concreet is dit zichtbaar door de positie van saMBO-ICT, 
dat als stichting aan de MBO-Raad is verbonden en vragen vanuit de instellingen op het gebied 
van ICT bundelt en adresseert. Op basis van gezamenlijke vragen, behoeften en functionele 
eisen wordt vervolgens een passende aanbieder gezocht. Eén van de mogelijke aanbieders is 
Kennisnet.  
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Wat alle sectoren bindt is de opvatting dat ICT in toenemende mate een rol speelt in primaire en 
secundaire (onderwijs)processen. De mate waarin dat zich voltrekt varieert per sector en binnen 
de sectoren per school. Digitalisering en informatievoorziening worden langzamerhand steeds 
meer een integraal onderdeel van het functioneren van een onderwijsinstelling. Daarbij beperkt 
het zich niet meer tot ondersteunende administratieve processen, zoals leerlingadministratie, 
verantwoording en sturingsinformatie, maar beïnvloeden ICT-toepassingen ook steeds meer het 
primaire proces in de klas. Zichtbaar is een duidelijke behoefte aan meer digitale educatieve 
content van bewezen kwaliteit en grote aandacht voor professionalisering van 
onderwijspersoneel. Onderscheidend in de sectoren is het eigen vermogen om vraagarticulatie 
te organiseren. Het MBO neemt hierbij een bijzondere positie in met saMBO-ICT. 
 
Centrale financiering van bepaalde projecten en initiatieven moet in principe een eindig karakter 
hebben. Uiteindelijk zullen sectoren zelf de verantwoordelijkheid moeten (kunnen) nemen om 
deze in stand te houden en te borgen in het onderwijs(ondersteunend)proces. 
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3 REFERENTIEKADER  

3.1 INLEIDING 

Om de empirische bevindingen in dit onderzoek te kunnen beschrijven, ordenen en analyseren 
is een referentiekader gebruikt dat we kort toelichten in paragraaf 3.2. Het beschrijvende en 
ordenende deel is daarbij leidraad geweest bij de dataverzameling zoals deze is uitgevoerd in 
de vorm van interviews, een survey en ateliers. In de volgende hoofdstukken zullen deze 
achtereenvolgens aan de orde komen. Om een afweging en advies te kunnen opstellen is een 
aantal rationaliteiten gehanteerd die genoemd staan in paragraaf 3.3. De toepassing van deze 
rationaliteiten op de verzamelde bevindingen komt in hoofdstuk 8 aan de orde. Hieronder 
beschrijven we nu kort de elementen van het referentiekader.  

3.2 ROLLEN VAN KENNISNET: EEN ORDENINGSKADER 

Uit de evaluatie van de B&A Groep in 2005 blijkt dat Kennisnet daadwerkelijk heeft 
bijgedragen aan – versnelling van – de integratie van ICT in het onderwijs8. Deze evaluatie 
heeft in 2008 een vervolg gekregen in de vorm van een herijking, waarbij is gekeken naar de 
positionering van de stichting. Uit deze herijking blijkt dat destijds bij de sectororganisaties het 
positieve beeld over Kennisnet overheerst. In de beleving van de sectororganisaties is 
Kennisnet steeds beter gaan inspelen op de behoefte van het veld en heeft Kennisnet zich 
bewezen als expert op het terrein van ICT en onderwijs9. Ook het ministerie van OCW was in 
2008 positief over het functioneren van Kennisnet. Op basis van de herijking is destijds 
geadviseerd om voor de periode van 2009 tot 2012 opnieuw een basissubsidie ter beschikking 
te stellen voor continuering van de activiteiten van Kennisnet. Een andere aanbeveling die 
volgde uit de herijking was dat de rollen en activiteiten van de Kennisnet dienden te worden 
bijgesteld. Collectieve belangenbehartiging is geen rol meer van Kennisnet als gevolg van de 
sterkere posities van de sectororganisaties in het onderwijs. Ook is een aantal 
(dienstverlenende) taken minder belangrijk geworden als gevolg van marktontwikkelingen en 
sectorvorming10. Kennisnet positioneert aan de hand van deze bevindingen al haar 
werkzaamheden en activiteiten binnen drie primaire rollen: Innovator, Expert en 
Dienstverlener11.   
 
Innovator 
Vanuit deze rol legt Kennisnet verbindingen tussen nieuwe technologische (ICT-) 
ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in het onderwijs. Het gaat dan om het gebruik van 
ICT om de onderwijskwaliteit te verbeteren en/of bepaalde organisatorische vraagstukken op 
te lossen. Thema’s daarbij zijn bijvoorbeeld het realiseren van variëteit in leermiddelen die 

                                                 
8 B&A Groep, 2005:8 
9 Ministerie van OCW, directie VO, 2008:3 
10 Ministerie van OCW, directie VO, 2008:28 
11  Zie Jaarverslag Kennisnet 2009:4 en Jaarplan Kennisnet 2011:45 
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passen bij de leerbehoefte van een diverse groep leerlingen of het leren met gebruik van  
bepaalde funtionaliteiten op een GSM. Vanuit de rol van innovator kijkt Kennisnet naar de 
potentiële betekenis van technologie voor het onderwijs in de toekomst en is men betrokken bij 
het uitvoeren van experimenten op en met scholen.  
 
Expert 
Vanuit deze rol onderzoekt Kennisnet de effecten van ICT in het onderwijs en deelt deze 
inzichten met scholen en instellingen. De onderzoeken worden veelal verricht door andere 
instituten waarbij de rol van Kennisnet vooral coördinerend en regisserend is. Een actieve rol 
heeft Kennisnet in het verspreiden en op toegankelijke wijze vertalen van opgedane inzichten 
en kennis naar het onderwijsveld. Het doel is om op basis van praktijkstudie, scholen 
handvatten te bieden op welke wijze zij effectief ICT in het onderwijs kunnen inzetten om de 
onderwijskwaliteit en de organisatie van het onderwijs te verbeteren. Concrete producten die 
voortkomen uit deze rol zijn onder meer het Vier in Balans-model12 en de serie publicaties uit 
de Onderzoeksreeks van Kennisnet. 
 
Dienstverlener 
Vanuit deze rol levert Kennisnet eigen producten waarin de markt (nog) niet voorziet en 
waaraan duidelijk een algemene, collectieve behoefte bestaat bij scholen. Het doel van deze 
diensten en producten is dat zij docenten en managers in staat stellen om ICT-middelen 
(toepassingen) daadwerkelijk te kunnen gebruiken. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het 
aanbieden van virtuele platforms (communities) en fysieke bijeenkomsten om kennis tussen 
scholen te delen. Verder vallen hieronder ook diensten om digitaal leermateriaal toegankelijk 
te maken voor docenten (voorbeelden zijn Leraar24 of Wikiwijs). Vanuit de rol van 
dienstverlener brengt Kennisnet docenten en onderwijsmanagers samen in (fysieke) lerende 
netwerken. Daarnaast zorgt Kennisnet voor centrale voorzieningen, waarmee leermateriaal en 
kennis toegankelijk worden voor onderwijsprofessionals (standaarden en ontsluiting van 
digitaal leermateriaal).  
 
De drie hierboven beschreven rollen zijn in dit onderzoek als leidraad gebruikt om 
belanghebbenden te vragen naar de huidige meerwaarde van de activiteiten die voortkomen 
uit deze rollen en belanghebbenden te vragen naar de meerwaarde en invulling van de rollen 
in de toekomst. De resultaten hiervan zijn in de volgende hoofdstukken terug te vinden. 

3.3 RATIONALITEITEN: EEN ANALYSEKADER 

De wijze waarop in dit onderzoek naar oplossingsrichtingen wordt gezocht is gebaseerd op de 
aanname dat deze niet eendimensionaal is. Vanuit een zogenaamd ‘belanghebbenden-
perspectief’ kan gekeken worden naar wensen voor en eisen aan specifieke taken zoals deze 
nu én in de toekomst moeten worden aangeboden. Verschillende belanghebbenden hanteren 
doorgaans hun eigen sets van normen en waarden en handelen met bepaalde doelen en 
belangen. Soms zijn deze tegengesteld, soms gelijkluidend of liggen ze in elkaars verlengde. 

                                                 
12 De Vier in Balans is gebaseerd op: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur,  
waarbij een evenwichtige inzet van ICT in het onderwijs de meeste kans op succes laat hebben. 
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De politieke benadering van beleid leert bovendien dat het niet alleen gaat om een strijd 
tussen specifieke belangen maar ook om een strijd tussen rationaliteiten die bepaalde 
waarden vertegenwoordigen. De onderstaande rationaliteiten staan dan ook in een horizontale 
verhouding tot elkaar en zijn dus niet boven- of ondergeschikt aan elkaar13. 
De rationaliteiten als analysekader dienen als input om een aantal mogelijke scenario’s uit te 
werken (zie hoofdstuk 8). De empirische bevindingen worden gebruikt om verschillende 
argumenten en spanningsvelden te identificeren, die van belang zijn in bestuurlijke 
besluitvorming. Hieronder volgt een toelichting welke rationaliteiten in dit onderzoek 
gehanteerd worden en waar deze rationaliteiten in essentie naar verwijzen. 
 
Politiek-bestuurlijke rationaliteit 
In de politiek-bestuurlijke rationaliteit gaat het om de vraag hoe bepaalde uitdagingen waarmee 
een gemeenschap of maatschappij worstelt, moeten en kunnen worden aangepakt. In het 
onderwijsdomein kan hierbij worden gedacht aan de politieke wens voor meer vakmanschap in 
het onderwijs en de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën. Ook spelen  
natuurlijk het toekomstige lerarentekort en de kortingen op het onderwijs een rol. Een belangrijk 
uitgangpunt van de politiek-bestuurlijke invalshoek is dat de verschillende partijen die op een 
specifiek domein actief zijn (het ministerie van OCW, onderwijsinstellingen, sectorraden, 
Kennisnet) verschillende belangen en machtsposities (kunnen) hebben. In dat kader dient 
aandacht te worden besteed aan de institutionele setting, waarin actoren opereren. Belangrijke 
aandachtspunten in de politiek-bestuurlijke invalshoek zijn belangen, vertrouwen, legitimiteit en 
opvattingen over taken en verantwoordelijkheden.  
 
Technische rationaliteit 
De betekenis en impact van technologische trends kunnen niet los worden gezien van de 
specifieke context, waarin het ministerie van OCW opereert en de daaraan gekoppelde 
beleidsmatige opgaven zoals die bestaan op het terrein van primair, voortgezet en middelbaar 
onderwijs. Veel overheidsinterventies bouwen voort op de kennis van professionals en 
professionele beroepsgroepen rondom een bepaald beleidsprobleem. Door de toegenomen 
verwevenheid van ICT in beleidsprocessen spelen technologische vereisten echter steeds 
vaker een rol als zelfstandige rationaliteit. ICT kan bijvoorbeeld alleen goed functioneren 
wanneer sprake is van stabiliteit, visie en voorspelbaarheid. In dat kader zijn standaardisatie, 
integratie van informatiesystemen en formalisering belangrijke technische ontwerpeisen. Verder 
speelt op het niveau van de (eind)gebruiker de mate waarin technologie kan worden aangepast 
en vormgegeven op basis van eigen wensen en behoeften een rol: de zogeheten 
‘kneedbaarheid van technologie’.  
 
Economische rationaliteit 
Bij de economische rationaliteit gaat het om de vraag hoe de beschikbare (publieke) middelen 
kunnen en mogen worden aangewend. Wat zijn relevante kosten en baten en hoe zijn deze 
over de partijen verdeeld? Vooral bij innovaties zijn de baten en lasten vaak niet gelijk over de 
actoren verdeeld. Een belangrijke trigger daarbij is de wens om meer efficiëntie en effectiviteit te 
realiseren. Het onderwijsdomein is daarop geen uitzondering. ICT kan daarbij soms een 
oplossing zijn. In het licht van deze rationaliteit is de tweede onderzoeksvraag relevant: zijn er 
                                                 
13 Bekkers, 2007:175-176 
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financieringsvormen denkbaar waarbij een andere verdeling van middelen leidt tot betere 
rendementen, opbrengsten en (gebundelde) vraagarticulatie vanuit de onderwijssectoren?  
Onderwijskundige rationaliteit 
In dit onderzoek wordt gekeken naar de betekenis die een effectieve inzet van ICT kan 
hebben, om het onderwijs in Nederland te verbeteren. De kwaliteit van onderwijs wordt binnen 
deze rationaliteit gerelateerd aan vier generieke onderwijskundige doelstellingen: 

1. De verbetering van leerprestaties; 
2. De professionalisering van onderwijs(ondersteunend) personeel; 
3. Een efficiënte inzet van middelen (tijd/capaciteit);  
4. Bijdragen aan een intelligente informatieketen (uitwisseling van gegevens). 

3.4 RESUMEREND 

Voor de verzameling en beschrijving van opvattingen, beelden en meningen van relevante 
belanghebbenden in dit onderzoek hanteren we een ordenend kader op basis van de 
activiteiten van Kennisnet die voortvloeien uit de drie primaire rollen die zij hanteert. Om een 
analyse en afweging te kunnen maken van het verzamelde empirische materiaal worden vier 
rationaliteiten gebruikt: politiek-bestuurlijk, technisch, economisch en onderwijskundig. Tezamen 
vormen deze het referentiekader in dit onderzoek dat in de volgende hoofdstukken 
systematisch zal terugkomen.  
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4 EMPIRISCHE BEVINDINGEN INTERVIEWS  

4.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk bevat een weergave van de gesprekken die zijn gevoerd met de betrokken 
belanghebbenden, namelijk de sectororganisaties, de drie Kenniskamers van de 
Programmaraad van Kennisnet en verschillende directies van het ministerie van OCW. Een 
overzicht van de respondenten is opgenomen in bijlage 1. De interviewlijst die tijdens deze 
gesprekken als (semi-)gestructureerde leidraad is gebruikt is opgenomen in bijlage 2. In 
paragraaf 4.2 komt de rol van Kennisnet als innovator aan de orde, in paragraaf 4.3 de rol van 
expert en in paragraaf 4.4 de rol van dienstverlener. De opvattingen van de respondenten over 
de wijze van financiering zijn beschreven in paragraaf 4.5. Om een genuanceerd beeld te 
schetsen van de empirie zijn de percepties bij iedere rol per belanghebbende beschreven. De 
belangrijkste beelden die naar voren komen zijn in hoofdstuk 7 in een empirische 
tussenbalans beschreven, samen met de resultaten van hoofdstuk 5 (survey) en hoofdstuk 6 
(ateliers).   

4.2 ROL VAN INNOVATOR 

Vanuit deze rol legt Kennisnet verbindingen tussen technologische ontwikkelingen en een 
effectieve toepasbaarheid ervan in het onderwijs. Daarbij gaat het om verbetering van 
onderwijskwaliteit, leermateriaal en ondersteuningsvraagstukken. Kennisnet kijkt daarbij naar 
ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijsveld. Daarnaast is Kennisnet betrokken bij het 
uitvoeren en begeleiden van (innovatieve) experimenten op en met scholen.  
 
Waardering en meerwaarde sector PO 
De innovatierol wordt niet als een primaire rol van Kennisnet ervaren. Wel is gesteld dat de 
meerwaarde zichtbaar is bij nieuwe manieren van kennisontsluiting. Concreet manifesteert 
zich dit in verschillende waardevolle diensten, zoals websites, zoekmachines, portals, etc. 
Verder is bij Kennisnet duidelijk expertise aanwezig over de inzet van ICT in en over de 
sectoren heen, kennis ten aanzien van brede (landelijke) implementatieprocessen en de 
overdracht van goede voorbeelden (‘best practices’). Vanuit deze rol brengt Kennisnet soms 
inspirerende ‘eye-openers’ onder de aandacht van het onderwijsveld. Dat is waardevol, maar 
de reikwijdte en het effect lijkt soms beperkt te zijn. Het signaleren van trends en het uitdagen 
van scholen wordt als waardevol gezien, maar Kennisnet moet volgens de sector PO ‘niet te 
ver voor de troepen uitlopen’. Het is vooral belangrijk dat Kennisnet veel scholen bereikt en 
inzet op een breedtestrategie. Daar komt bij dat steeds meer partijen op de markt verschijnen 
die mogelijkerwijs bepaalde activiteiten die gerelateerd zijn aan de rol van innovator op zich 
kunnen nemen. Kennisnet onderhoudt actieve contacten met scholen om koplopers (de ‘early 
adopters’) een rol te laten spelen bij de overdracht van goede voorbeelden. 
Voor de PO-sector verzorgt Kennisnet een aantal belangrijke zaken, zoals de ondersteuning 
bij kennisontsluiting voor primaire processen (en onderwijskwaliteit) in het basisonderwijs. 
Hierbij kan gedacht worden aan Leraar24 en Scola, een initiatief van schoolbesturen om 
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goede voorbeelden van verbetering van onderwijskwaliteit beschikbaar te krijgen. Andere 
uitdagingen waarbij de samenwerking met andere organisaties wordt gezocht gaan over de 
vraag hoe kennis kan worden overgebracht naar andere scholen (‘diffusie en adoptie van 
kennis’). 
De ondersteuning die Kennisnet levert aan een individuele docent in het PO is lastig aan te 
geven. Wel probeert de PO-Raad inzichten en kennis te verkrijgen over bijvoorbeeld de 
effecten en randvoorwaarden van e-learning. Kennisnet is daarmee tevens een partner voor 
het PO in gesprekken met onder meer de directie Kennis van OCW. Met - en soms op initiatief 
van - Kennisnet wordt bijvoorbeeld nagedacht over intelligente zoekmachines en vraagstukken 
als metadatering van digitaal leermateriaal. Dit betreft fundamentele vragen over hoe met 
kennis moet worden omgegaan en op welke wijze dit georganiseerd kan worden. 
In het algemeen wordt het noodzakelijk geacht dat één partij als innovator het voortouw 
neemt. Kennisnet wordt daarbij vooralsnog gezien als de meest logische partij, mede omdat 
Kennisnet veel connecties en contacten heeft opgebouwd. De rol van innovator wordt vooral 
belangrijk(er) op het gebied van hardware, gekoppeld aan intelligente software (bijvoorbeeld 
cloudcomputing en webbased applicaties), maar naar de mening van de respondenten wel 
primair zijn gericht op (de verbetering van) het onderwijs en aansluiting vinden. 
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
In geval van het wegvallen van een centrale organisatie die zich bezighoudt met ICT-innovaties 
voor het onderwijs is de aanname dat scholen deze taak zeer waarschijnlijk niet zelf zullen 
oppakken en dat ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet tot stilstand dreigen te komen.  
Een geopperde mogelijkheid is de PO-Raad groter te maken om deze rol uiteindelijk zelf in te 
vullen. Maar vanuit de filosofie ‘slim en slank’ te willen zijn geeft de PO-Raad aan juist 
deskundige samenwerkingsorganisaties nodig te hebben en deze ‘strategische partners’ te 
verbinden aan het onderwijs. De respondenten zien Kennisnet voor de komende jaren 
vooralsnog als een belangrijke speler. Er verschijnen echter steeds meer partijen op de markt 
die de rol van innovator mogelijkerwijs op zich zouden kunnen nemen. Indien Kennisnet minder 
centrale ondersteuning zou bieden dan wordt gedacht aan het opzetten van Shared Service 
Centers. Kennisnet zou dan in samenwerking met andere partijen gespecialiseerde diensten 
kunnen leveren aan de verschillende onderwijssectoren tegen een verrekenprijs. De 
samenwerking van Kennisnet met andere partijen zoals SURF wordt gezien als interessant en 
wellicht essentieel, omdat kennis en knowhow gedeeld en gebundeld kunnen worden.  
De respondenten stellen dat Kennisnet de rol van innovator nog duidelijker moet invullen en 
voorlopig voor de komende vier jaar in ieder geval moet inzetten op kennisontsluiting. Verder 
zou Kennisnet het initiatief moeten nemen om (meer) te experimenteren met scholen vooral in 
relatie tot de nieuwste inzichten in hoe leerlingen leren. Wat betreft de programmering van 
activiteiten voor Kennisnet bestaat de wens om deze (meer) te enten op de praktijk. Maar 
tegelijkertijd moet Kennisnet vanuit een echte innovatiefunctie zelfstandig kunnen handelen. 
Leidend principe moet zijn dat oplossingen worden gezocht voor problemen waar scholen 
concreet tegenaan lopen. De beleidsmatige invulling moet echter voornamelijk door de scholen 
en sectoren worden bepaald.  
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Waardering en meerwaarde sector VO 
Vanuit de sector VO wordt gesteld dat Kennisnet veel meerwaarde heeft in deze rol. Weliswaar 
acht men het een belangrijk gegeven dat Kennisnet niet marktverstorend wil (en mag) zijn, maar 
het gaat primair om het realiseren van innovaties in het onderwijs. De spanningsvelden zijn 
begrijpelijk, maar inherent aan innovatieprocessen. Een te krampachtige houding acht men 
echter niet nodig. Kennisnet heeft veel inspanningen geleverd door het realiseren van 
bijvoorbeeld ‘kringen’ met ICT-coördinatoren en schoolleiders op VO-scholen. Het doel daarbij 
was (en is) om veranderingsprocessen in gang te zetten. De VO-Raad steunt deze aanpak en 
wijst daarbij op het belang dat schoolleiders én management betrokken moeten zijn bij 
innovatieprocessen. De VO-Raad hecht belang aan leerlijnontwikkelingen, het leerlijndenken en 
het proces van kwaliteitszorg op digitaal leermateriaal. Dit aandachtsgebied pakt Kennisnet, zo 
is de beleving, goed op.   
Door ICT ontstaan nieuwe onderwijsarrangementen. Leraren zullen anders met lessen moeten 
omgaan om het ICT-gebruik te optimaliseren. Met educatieve games kunnen bijvoorbeeld 
goede resultaten worden bereikt. Het didactisch gebruik van ICT zit echter nog niet ‘tussen de 
oren’ van docenten. Concrete producten en diensten van Kennisnet die van belang zijn voor de 
VO-sector zijn de communicatie over technologie (bijvoorbeeld de ICT-ambassadeurs en 
bijeenkomsten van Kennisnet), het ontwikkelen van tools, gepubliceerd materiaal zoals Vier in 
Balans, de stimulering van digitaal leermateriaal, het Wikiwijs platform en de brede expertise die 
Kennisnet heeft door het overzicht over de sectoren heen. Voor het signaleren van nieuwe 
innovaties op het gebied van ICT en onderwijs wordt overigens wel gesteld dat dit niet van één 
kant kan komen. Bij scholen zelf ligt er wat dat betreft een eigen verantwoordelijkheid.  
Kennisnet heeft verder een bepaalde waarde als ‘kennismakelaar’. Dit is zichtbaar in de positie 
van Kennisnet in diverse netwerken, waardoor zij een overzicht hebben dat individuele scholen 
nauwelijks (kunnen) hebben.  
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
Met het niet meer vervullen van deze rol door Kennisnet zou een platform als Wikiwijs 
verdwijnen en de aandacht voor sectoroverstijgende samenhang voor zaken als doorlopende 
leerlijnen verminderen. De stellingname is dat het eerder andersom zou moeten zijn: Kennisnet 
en SURF zouden in het kader van de doorlopende leerlijnen meer moeten samenwerken. De 
scharnierpunten tussen sectoren zijn van wezenlijk belang, terwijl daar vaak nog de meeste 
fouten worden gemaakt.  
Met taal- en rekenbeleid ligt er een duidelijke relatie met het PO. Tussen het PO en VO bestaat 
op dat gebied nu een breuklijn. Het oplossen van dit soort vraagstukken wordt steeds 
belangrijker omdat sommige groepen structureel twee tot drie jaar leerachterstand hebben. Het 
gebruik van ICT stelt leerlingen in staat om in hun eigen tempo te werken en daar zichtbaar 
plezier aan beleven. Het (sterk) reduceren van een centrale ondersteuning voor en tussen de 
sectoren pakt voor dit soort opgaven niet gunstig uit. Overigens is de rol van Kennisnet binnen 
de VO-sector wel enigszins beperkt omdat er op de eerste plaats sprake is van een eigen 
verantwoordelijkheid van scholen en de sectororganisatie(s). Het bieden van inzichten, 
mogelijkheden aanreiken, rendementen zichtbaar maken en zaken benoemen waar extra 
aandacht voor nodig is ondersteunt scholen wel in positieve zin. Het niet meer verrichten van 
deze rol door Kennisnet leidt ertoe dat bovenstaande activiteiten, die op dit moment zeer 
belangrijk zijn, niet meer of in mindere mate zullen plaatsvinden. 
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Vanuit de sector is verder aangegeven dat een dergelijke centraal ingevulde rol, gelet op de 
relatieve traagheid van ontwikkelingen, nog zeker tien jaar nodig zal zijn en dat deze rol 
substantieel moet zijn. Kennisnet is op dit moment nodig, zeker zolang het gebruik van ICT in 
het onderwijs en de kennis erover binnen scholen en bij docenten nog niet op een gewenst 
niveau is. Naar voren is gebracht dat Kennisnet zich idealiter in de toekomst overbodig maakt. 
Uiteindelijk zouden de scholen en sectororganisaties deze rol zélf moeten kunnen vervullen.  
 
Waardering en meerwaarde sector MBO  
De respondenten binnen de MBO-sector verschillen van mening over de meerwaarde van 
Kennisnet als innovator. Aan de ene kant is geconstateerd dat Kennisnet veel meerwaarde 
heeft, omdat de horizon van instellingen zelf beperkt(er) is. Instellingen zijn doorgaans gericht 
op kortlopende projecten. Andere respondenten zijn echter van mening dat er geen 
meerwaarde is voor Kennisnet als innovator. Het MBO zit als sector dichter op deze 
ontwikkelingen dan de andere sectoren. Onderscheidend ten opzichte van het PO en VO is  
saMBO-ICT (zie ook paragraaf 2.4). Binnen de sector vervult saMBO-ICT de rol van innovator, 
niet Kennisnet.  
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
Op dit moment zien de MBO-Raad en saMBO-ICT Kennisnet meer als een ‘zeer 
gewaardeerde partner’ dan als een initiator of innovator. De gevolgen van het wegvallen van 
bepaalde activiteiten vanuit deze rol zullen naar verwachting relatief beperkt zijn. Al eerder 
werd aangegeven dat de horizon van instellingen beperkt is en zonder een organisatie als 
Kennisnet het accent mogelijk vooral wordt gelegd op kortlopende dienstverlening en 
projecten. Vanuit deze optiek wordt het wegvallen van een strategische partner als een 
potentiële ‘verarming’ voor de sector gezien. Een andere partij waar saMBO-ICT mee 
samenwerkt is SURFnet en andere aanbieders, zoals SURFfoundation, SURFdiensten, 
SURFnet en SLBdiensten14. Een deel van het dienstenpakket van al deze aanbieders 
overlapt. Het zou volgens de sector ideaal zijn (als stip aan de horizon) als deze organisaties 
zouden worden samengevoegd tot één ondersteuningsorganisatie voor het onderwijs. 
 
Waardering en meerwaarde: departementale beelden   
Er is in gesprekken gesteld dat van een rol als échte innovator niet echt sprake is. In de 
proactieve koppeling van onderwijsvraagstukken en mogelijke oplossingen door ICT-
innovaties is Kennisnet niet sterk overtuigend geweest. Tegelijkertijd bestaat wel de indruk dat 
scholen profijt hebben bij bepaalde zaken die Kennisnet doet, zoals het laten uitvoeren van 
vergelijkend onderzoek naar functionaliteiten van verschillende digiborden. Een organisatie die 
boven de sectoren staat kan dienstbaar zijn aan het onderwijsveld en een zekere meerwaarde 
hebben. Echter, met de hoge penetratie van internet en de infrastructuur in Nederland zou er 
al veel meer bereikt moeten zijn. Het departement is verder van mening dat Kennisnet 
samenwerking moet zoeken met andere ondersteuningsorganisaties voor het onderwijs (zoals 
SURF, lerarenopleidingen) en meer gebruik moet maken van kennis die elders al is 
ontwikkeld. Tegelijkertijd levert dat een spanningsveld op. Kennisnet is weliswaar aan het 
verbreden met samenwerkingspartners waaronder lerarenopleidingen maar deze laatste 
zetten zelf ook in op het aanleren van ICT-vaardigheden. Dat is echter een proces dat tijd 

                                                 
14 SLBdiensten is een intermediair tussen onderwijsinstellingen en leveranciers van software en hardware 
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moet hebben. Een uitdaging voor lerarenopleidingen is om in samenspraak met scholen 
afspraken te maken over de kennis en competenties waarover toekomstige leraren moeten 
beschikken. De rol van Kennisnet ligt daar in essentie niet. Een meerwaarde van Kennisnet in 
de rol van innovator wordt moeilijk geacht vanwege de variatie en aard van het onderwijsveld. 
Het is lastig om alle knowhow te hebben en dit centraal te ondersteunen. Daarbij acht men het 
signaleren van bruikbare onderwijsinnovaties een verantwoordelijkheid van het veld zelf en 
niet van Kennisnet. Een rol voor Kennisnet wordt wel gezien in het onafhankelijk adviseren 
over mogelijke keuzes die scholen kunnen maken op het gebied van ICT en onderwijs en het 
bieden van transparantie in het aanbod op dit gebied. OCW ziet verder een 
accentverschuiving omdat het thema ‘ICT in het onderwijs’ niet meer onderbelicht is, en een 
(eerdere) rol als ‘evangelisator’ zich verlegt naar meer concrete ondersteuningsvraagstukken, 
zoals over de inzet van digiborden in de klas.  
 
Indien de rol van innovator (sterk) wordt verminderd zal dat naar verwachting betekenen dat 
instellingen zelf het wiel moeten gaan uitvinden. Het proces van vernieuwing en de toepassing 
van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs zal waarschijnlijk vertragen. Scholen zullen dan 
zelf aan de slag moeten en het delen van onderlinge ervaringen zal dan waarschijnlijk minder 
worden. Verder is men binnen het departement van mening dat scholen er (uiteraard) primair 
zijn om les te geven en dat het daarom goed is dat er nu nog een onafhankelijke partij als 
Kennisnet is om scholen bij het gebruik van ICT te ondersteunen. Het ontbreekt de scholen 
vaak zelf aan tijd en capaciteit om dit zelfstandig op te pakken. Daarbij moet Kennisnet niet te 
visionair zijn en ‘binding’ houden met de onderwijspraktijk. Zij moet zich vooral richten op 
innovaties die al elders in de maatschappij zijn ontwikkeld en hun meerwaarde al hebben 
bewezen. Voorlopig zal Kennisnet daarom deze rol – op een bepaalde manier - moeten blijven 
vervullen. OCW hecht ten slotte aan de bovensectorale noodzaak om ICT goed uit te rollen in 
het onderwijs. Deze behoefte zit vooral in het organiseren van gezamenlijke voorzieningen en 
oplossingen, ofwel zaken die een individuele instelling of sector overstijgen en dus niet vanzelf 
tot stand komen.  

4.3 ROL VAN EXPERT 

In de rol van expert doet Kennisnet onderzoek naar een effectieve inzet van ICT in het 
onderwijs. Het onderzoek wordt daarbij verricht door onderzoeksinstituten waarbij Kennisnet 
zorgt voor een toegankelijke vertaling en verspreiding van onderzoeksresultaten onder 
scholen. Het doel is om handvatten te bieden om de onderwijskwaliteit en de organisatie van 
het onderwijs op basis van ‘bewezen’ kennis te verbeteren.  
 
Waardering en meerwaarde sector PO 
Vanuit de PO-Raad is de stelling dat de rol van expert niet de primaire taak is van Kennisnet, 
maar dat deze rol deze vanuit wetenschappelijke instituten moet worden ingevuld. Een 
duidelijke meerwaarde is wel zichtbaar in het terugbrengen van kennis en expertise naar 
scholen. Gesteld wordt dat er om het onderwijs veel kennisinstituten zijn gepositioneerd en dat 
de ‘educatieve infrastructuur’ vrij dik is. Voorbeelden zijn de landelijke pedagogische centra, 
het CITO, SLO, Freundenthal, Expertise centra Nederlands, VTB en ook Kennisnet. De PO-
Raad wil over de hele breedte deze kennis meer binnen de scholen zien. Dat geldt ook voor 
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de expertise op het gebied van ICT en onderwijs. In de rol van expert is het van belang dat 
samenwerking met derden wordt gezocht, zoals SURF, bedrijven, en instellingen in andere 
onderwijssectoren (hogescholen en universiteiten). Kortom, idealiter worden diverse experts in 
de volle breedte bij het onderwijs betrokken en wordt er ‘één lerende community’ tot stand 
gebracht. Meer concreet is de opvatting dat er soms teveel onderzoek wordt uitgevoerd (in 
opdracht en/of in samenwerking met Kennisnet) waarvan de uitkomsten al te verwachten zijn. 
Ook kan de frequentie van de ‘glossy magazines’ omlaag. 
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
Het (laten) verrichten van onderzoek en het delen van kennis en inzichten blijft belangrijk. 
Onderzoek moet daarbij wel gericht zijn op een goede aansluiting met de onderwijspraktijk, 
bijvoorbeeld op het zoekgedrag van leraren en leerlingen of inzicht geven in de waarde van 
(digitale) informatie en ICT- toepassingen. Vergelijkbare ervaringen zijn opgedaan bij de 
ontwikkeling van managementinformatiesystemen: ondanks jarenlange inspanningen rond het 
Onderwijs Dashboard15 is het feitelijk sturen van het onderwijs in de praktijk maar beperkt 
gebleven. Investeren in onderzoek is daarom belangrijk, dat geldt ook voor belangrijke zaken 
als metadatering en zorg voor de kwaliteit van digitaal leermateriaal. De onderwijskundige en 
inhoudelijke waardering van kennis (bijvoorbeeld op Wikiwijs) blijft wel een opgave voor de 
sector zelf. De PO-Raad wil hier dan ook docenten zelf bij betrekken (‘wisdom of the crowds’) 
én de combinatie maken met wetenschappelijke bewezenheid. Bij een reductie van middelen 
vanuit Kennisnet (of meer ruimte voor eigen activiteiten) zou, vanwege het belang van deze rol, 
verdere samenwerking moeten worden gezocht in de vorm van strategische partnerships. Geen 
of een heel beperkte invulling van deze rol is eigenlijk niet denkbaar. 
 
Waardering en meerwaarde VO 
De VO-sector ziet in deze rol veel meerwaarde van Kennisnet. Concreet is dit zichtbaar in de 
deelname van Kennisnet in de stuurgroep van het Innovatieplatform-VO, juist vanwege de  
bovensectorale kennis. Hiermee wordt versnippering voorkomen en wordt voorkomen dat 
belangrijke zaken als afspraken over standaardisering onder druk komen te staan. EDUREP is 
bijvoorbeeld een buitengewoon belangrijke standaard voor het vindbaar maken van digitaal 
leermateriaal. Het uitzetten van onderzoeksvragen, het in beeld brengen van verschillen en het 
publiceren van ‘effectieve aanpakken‘ heeft een meerwaarde voor de VO-sector. Daarbij 
kunnen succesvolle ervaringen van ‘early adaptors’ naar de middenmoot van scholen gebracht 
worden en gebruikt worden om anderen te enthousiasmeren. Het organiseren, coördineren en 
bundelen van praktijkgerelateerd onderzoek heeft meerwaarde. Die rol zou Kennisnet moeten 
behouden. 
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
Deze rol is in elk geval van belang zolang het voor docenten en schoolleiders nog niet 
vanzelfsprekend is dat ICT in onderwijsleersituaties wordt gebruikten zolang de markt van 
digitaal leermateriaal nog niet volwassen is. De verwachting is dat deze rol nog zeker tien jaar 
noodzakelijk zal zijn. Het reduceren van activiteiten zou stilstand en daarmee achteruitgang 
betekenen wat leidt tot verregaande versnippering. Kennisnet brengt kennis en expertise bij 
                                                 
15 Het Onderwijs Dashboard biedt onderwijsinstellingen onder meer inzicht in hun prestaties aangaande  
scholing, doorstroming, tevredenheid en ziekteverzuim van personeel. 
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elkaar en stelt scholen in staat ervaringen uit te wisselen. Kennisnet stimuleert hiermee 
bepaalde ontwikkelingen en kan een cultuur van ontwikkeling creëren. Indien deze rol niet meer 
zou worden opgepakt dan worden scholen afhankelijk van incidentele vooruitgang.  
 
Waardering en meerwaarde MBO 
De MBO-sector hecht (veel) waarde aan deze rol van Kennisnet. Een respondent formuleert het 
belang van deze rol als volgt: “het verrichten van onderzoek naar de daadwerkelijke effecten 
van ICT is van wezenlijk belang en geeft vertrouwen dat ICT in concrete situaties nodig is en 
werkt”. De Kenniskamer deelt deze opvatting en wijst op het belang van instrumenten die 
ontstaan vanuit deze rol, zoals ‘Vier in balans’. Dit instrument levert een scherp beeld op waar 
het MBO staat op het gebied van het ICT-gebruik en werkt stimulerend en inspirerend. In het 
algemeen wordt het als waardevol gezien dat Kennisnet deze rol vervult, vooral als het om 
onderzoek ‘diep in de organisatie’ gaat. Wel zal veel (meer) aandacht gegeven moeten worden 
aan het vertalen van onderzoek naar het handelen van onderwijsmanagers in het MBO. 
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
Er zijn veel bovenmatig positieve en bovenmatig negatieve beelden en opvattingen over het 
gebruik van ICT in het onderwijs. Onderzoek waar Kennisnet bij betrokken is kan deze verhalen 
op een objectieve manier relativeren. Vooraf weten scholen niet of bepaalde goede ideeën in de 
praktijk effect hebben. Daarom vinden scholen praktijkonderzoek door een organisatie die 
daarin objectief staat belangrijk. Daarnaast is gewezen op het feit dat Kennisnet een partij is 
met historie en een organisatie met een groot collectief geheugen. Dat heeft waarde waarbij de 
observatie is dat Kennisnet deze kennis goed benut. Als andere organisaties worden 
ingeschakeld betekent dat vaak ‘van vooraf beginnen’. Er is en blijft - voorlopig - behoefte aan 
invulling van deze rol. Als Kennisnet het niet meer zou doen dan moet, vanuit de toegevoegde 
waarde die onderzoek heeft, gezocht worden naar alternatieven.   
 
Waardering en meerwaarde: departementale beelden  
Het departement ziet een bepaalde meerwaarde in deze rol, maar legt daarbij wel een aantal 
verschillende accenten. Het algemene beeld is dat de onderzoekreeks van Kennisnet positief 
beoordeeld wordt door scholen maar dat de expertrol vooral meerwaarde heeft in de 
intermediaire positie tussen onderwijs en ICT-infrastructuur. Dan gaat het om de meer 
technische kant zoals standaarden en uitwisselingsafspraken. Over Kennisnet als expert op 
het snijvlak van ICT en het primair onderwijsproces bestaan enige twijfels. Vergelijkend 
onderzoek tussen scholen over de effectiviteit van ICT wordt weliswaar als zinvol gezien maar 
voor een docent met specifieke ICT-vragen slaagt Kennisnet er niet - of onvoldoende - in om 
deze op maat te ondersteunen. De afstand tussen de onderwijspraktijk en de 
operationalisering vindt men te groot. De vertaling van technologische mogelijkheden naar 
feitelijke onderwijstoepassingen kan voor scholen zelf echter een lastige opgave zijn. Met 
onderzoek laat Kennisnet zien dat ICT mogelijkheden biedt om zaken efficiënter (goedkoper) 
en effectiever (betere leerprestaties) te doen. Daarnaast is slim organiseren een relevant 
vraagstuk. De  leerpleinen besparen docenten bijvoorbeeld onderwijstijd. Belangrijk is dat 
kennis hierover wordt verzameld en gedeeld. Het vertalen van evidence-based onderzoek 
naar condities waaronder ICT in het onderwijs werkt (en wanneer niet) is niet gemakkelijk door 
andere partijen uit te voeren, omdat niet alleen kennis van de techniek, maar ook van het 
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toepassingsdomein, namelijk onderwijs vereist is. Hierin ziet men binnen OCW - overigens wel 
in wisselende mate - de core business van Kennisnet. Met daarbij wel de kanttekening dat 
Kennisnet een kenniscentrum is voor ICT in het onderwijs, maar niet een onderwijskundig 
expertisecentrum. Dat zijn vooral de samenwerkingspartners en scholen zelf. Zij zijn de 
inhoudelijk deskundigen van leerprocessen. Men verwacht dat deze verhoudingen in de 
toekomst mogelijk veranderen als ICT-kennis en -vaardigheden meer vervlochten raken met 
onderwijskundige expertise. Een andere stellingname is dat het doen van onderzoek en 
kennisvalorisatie bij onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen ligt. Een rol van 
Kennisnet is eerder weggelegd bij het delen/aanreiken van best practices en praktische kennis 
rond het gebruik van ICT (rol van ‘kennismakelaar’). De rol van Kennisnet op dit gebied ziet 
men vooralsnog als redelijk belangrijk. Binnen het departement is men wel van opvatting dat 
scholen over vijf tot tien jaar daar zelf hun weg in moeten vinden. In het geval dat Kennisnet 
deze rol op dit moment niet meer vervult zal de integratie van ICT in het leerproces wel 
doorgaan, maar zal weinig tot geen onderzoek worden verricht naar wat effectief is. Hierdoor 
zal stagnatie en inefficiëntie optreden. Bovendien zijn er nog weinig commerciële partijen 
zichtbaar die dit op dit moment zouden kunnen overnemen. De markt in Nederland is daarvoor 
te klein: er is sprake van een beperkt aantal uitgeverijen, relatief weinig afnemers (vanwege de 
veelheid aan opleidingen) en beperkte concurrentie.  

4.4 ROL VAN DIENSTVERLENER 

Vanuit deze rol levert Kennisnet eigen producten waarin de markt (nog) niet voorziet en 
waaraan duidelijk een algemene, collectieve behoefte bestaat bij scholen. Deze diensten en 
producten stellen docenten en managers in staat om ICT daadwerkelijk in het onderwijs te 
(kunnen) benutten. Concreet gaat het dan om het faciliteren van het delen van kennis, zoals 
het inrichten van virtuele platforms (communities) en het organiseren van fysieke 
bijeenkomsten. Verder vallen hieronder ook diensten om digitaal leermateriaal toegankelijk te 
maken voor docenten (voorbeelden zijn Leraar24 of Wikiwijs). 
 
Waardering en meerwaarde PO  
De PO-sector ziet de rol van dienstverlener en uitvoerder van opdrachten als de belangrijkste 
rol van Kennisnet. Aangezien veel expertise beschikbaar is, kan Kennisnet belangrijk zijn als 
adviseur en klankbord. Het is dan wel van belang dat de sectorraden voldoende expertise in 
huis hebben om het advies van Kennisnet op waarde te kunnen schatten. Op het gebied van 
taal en rekenen is er de afgelopen jaren een enorme behoefte ontstaan bij scholen om zich te 
verbeteren en opbrengstgericht te gaan werken. Kennisnet speelt bij de procesmatige aanpak 
een rol: het organiseren van workshops voor scholen die al verder zijn (voorlopers) en scholen 
die minder ver zijn proberen hierbij aan te laten haken. Het gaat om participatieve 
kennisdeling, niet om passieve kennisopdracht. Er wordt vooral ingezet op het 
kerncompetentieniveau van taal en rekenen. Immers, dat is de ‘core business’ van scholen. 
Daarbij ligt de primaire aandacht op het gebruik van meetgegevens, gegevens uit 
leerlingvolgsystemen én het leren van elkaar. Op deze drie gebieden wordt in programma’s, 
waarin veel scholen participeren, samengewerkt. Dit leidt tot beweging in de sector wat om 
blijvende aandacht en investeringen vraagt. Dit zeker gezien de omvang van de sector 
(ongeveer 125.000 leraren en 1,6 miljoen leerlingen).  
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De PO-Raad hanteert de filosofie dat eigenaarschap op scholen thuishoort, maar ziet ook het 
subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat bij gemeenschappelijke problemen er beter op 
nationaal niveau gezamenlijk zaken georganiseerd kunnen worden. Het ontsluiten van kennis 
voorziet in een duidelijke gemeenschappelijke behoefte in het primair onderwijs.  
 
Een kritisch geluid is te horen in de opvatting van de Programmaraad. Kennisnet heeft in het 
verleden veel geld in projecten gestopt als Websitemaker of Davindi, terwijl het gevoelde effect 
niet heel groot was. Van belang is goed kijken naar de vraag in de markt. Waar bestaat een 
werkelijke behoefte of zijn hiaten. Een voorbeeld is het gegeven dat elk (software) programma 
een eigen (leerling)volgsysteem heeft. Het kost een docent veel tijd om de gegevens van 
leerlingen uit elk programma te halen. Om dit op te lossen zou er een geïntegreerd systeem 
moeten komen, waarin de gegevens van alle leerlingen uit alle softwareprogramma’s zichtbaar 
zijn. Van belang is dat Kennisnet in de rol van dienstverlener samenwerkt met derden, zoals 
uitgevers en ontwikkelaars. Verder is er de perceptie dat Kennisnet zich te veel op de 
technologische kant van ICT richt. Dit geldt ook voor de publicaties van Kennisnet. Wat dat 
betreft zou de focus van Kennisnet moeten draaien. Een ‘leven lang leren’ zou het uitgangspunt 
moeten zijn en daarbij moet er samenwerking worden gezocht met het ministerie van OCW, 
andere departementen zoals EL&I, het bedrijfsleven, andere onderwijssectoren en bijvoorbeeld 
stagebedrijven.  
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
Leraren in het PO hebben over het algemeen geen traditie als ‘onderwijs-ontwerpers’ en zijn erg 
methode-gebonden. Educatieve uitgeverijen integreren het gebruik van ICT in hun methodes 
wel steeds meer, ook omdat ze graag hun marktaandeel willen behouden. Het grote nadeel is 
dat commerciële partijen de aandacht voor kleine en specifieke doelgroepen, die juist véél baat 
kunnen hebben bij variatie in het onderwijsaanbod (en dus ICT-gebruik), niet snel op zich zullen 
nemen, omdat dit commercieel niet interessant genoeg is. Het bestaan van groepen leerlingen 
die behoefte hebben aan specifiek onderwijs legitimeert dan ook een landelijke voorziening. De 
opdracht aan het onderwijs in Nederland is goed onderwijs voor ieder kind. Voor de lange 
termijn is het denkbaar dat onderwijssectoren voldoende kennis op dit gebied hebben en men 
zelf Kennisnet (desgewenst) in stand zou kunnen houden. Tot die tijd blijven laterale 
leerprocessen belangrijk: mensen bij elkaar brengen en van elkaar laten leren. Een top-down 
implementatiestrategie werkt niet, ook niet bij de implementatie van ICT. Vanuit de gedachte dat 
het ‘eigenaarschap bij de scholen’ moet liggen, zal de school zelf vanuit een bepaalde 
kennisvraag partnerships aangaan met organisaties, die een instelling verder kunnen helpen. 
Kennisnet heeft op dit moment de statuur om gezien te worden als partner en belangrijke 
informant. Zichtbaar is dat Kennisnet zich regelmatig verbindt zich met grote projecten en 
bewegingen in relatie tot de inzet van ICT in het onderwijs. Die kruisbestuiving zou de kracht 
kunnen zijn voor de komende vier jaar, waarin Kennisnet verder dienstbaar zou kunnen zijn. 
 
Waardering en meerwaarde VO 
De VO-sector ziet veel meerwaarde in Kennisnet als dienstverlener. Concrete waardevolle 
diensten en producten zijn Leraar24, Wikiwijs en Toetsen. Naast deze diensten levert Kennisnet 
een betekenisvolle bijdrage met verschillende ondersteunende diensten, zoals het 
coördineren/organiseren van gemeenschappelijk onderzoek en het in beeld brengen van kosten 
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en baten van digitaal leermateriaal. In bovenstaande ligt een duidelijke rol voor Kennisnet, veel 
meer dan voor de sectororganisaties. Individuele scholen kunnen bovenstaande zelf niet. De 
verwachting is dat in de komende jaren op het gebied van het toekomstproof maken van digitaal 
leermateriaal nog betekenisvol werk ligt voor Kennisnet. 
 
De Programmaraad ziet vooral meerwaarde in de fora die Kennisnet op internet faciliteert en, in 
aanvulling daarop, de fysieke bijeenkomsten waar vakgroepen elkaar ontmoeten. Verder ziet 
men een toegevoegde waarde van Kennisnet als ‘consumentenbond’, waarbij advies kan 
worden gevraagd over bepaalde producten en software die in de markt wordt aangeboden, 
zonder dat daarbij een sturende opvatting wordt gegeven. Verder is de opvatting dat de Vier in 
balans veel wordt gebruikt in het (bijstellen van) ICT-beleidsplannen op scholen. De VO-Raad 
steekt veel energie in VO-content (digitaal leermateriaal) die ontsloten wordt via Wikiwijs. 
Daarvoor blijkt een brede steun onder scholen te bestaan (er wordt een vrijwillige financiële 
bijdrage per leerling gevraagd). Soms wordt er in het onderwijs wel meer concrete 
ondersteuning verwacht, bijvoorbeeld over de keuze en implementatie van concrete ICT-
producten in het onderwijs. Die rol vervult Kennisnet niet, terwijl die behoefte in het 
onderwijsveld wel bestaat. Kennisnet kan een belangrijke rol spelen bij het communiceren over 
het aanbod in de markt of bij het gezamenlijk aanschaffen van hardware. Als het laatste 
gezamenlijk wordt georganiseerd is dat ongetwijfeld veel goedkoper dan nu het geval is.  
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
De sector geeft aan dat vermindering van centrale ondersteuning waarschijnlijk leidt tot 
versnippering in de manier waarop scholen omgaan met ICT in het onderwijs. Bovendien zou 
het verdwijnen van een bovensectorale kennisbron niet bijdragen aan een verdere 
professionalisering, het komen tot samenwerking en standaarden. Ook de informatie- en 
kennisdeling binnen en tussen de sectoren zou veel meer afhankelijk worden van informele 
relaties en contacten of teveel van commerciële partijen.  
De ontwikkeling van de techniek gaat onverminderd door, maar tegelijkertijd zit het nog lang niet 
in de ‘haarvaten van het onderwijs’. Aan de houding van de docent, schoolleiding, beschikbare 
hardware en infrastructuren kan nog veel verbeterd worden. Zolang dat nog niet het geval is 
heeft Kennisnet een duidelijke toegevoegde waarde voor de sector(en). Pas op een later 
moment kan – en zal – dat veranderen. Dit betekent wel dat de betrokken partijen zich steeds 
duidelijk moet bezinnen op de rollen die Kennisnet vervult. Een beslissing op korte termijn over 
een (hypothetische) halvering van de middelen voor ICT in het onderwijs kan misschien tot een 
aanzienlijke financiële besparing leiden, maar de maatschappelijke lasten zouden uiteindelijk 
weleens veel groter kunnen zijn in termen van een gedaald kennis- en opleidingsniveau, of een 
minder sterke internationale positie. 
 
Waardering en meerwaarde MBO 
De MBO-sector vindt dat Kennisnet in de rol van dienstverlener een bijzondere meerwaarde 
heeft. Deze meerwaarde uit zich voor het MBO vooral in diensten als het begeleiden en 
faciliteren van projecten (projectmanagers), waarbij Kennisnet waardevolle knowhow inbrengt 
en volgens de sector een ‘onschatbare meerwaarde’ heeft. Kennisnet heeft veel kennis en kent 
de historie van het onderwijs, dit in tegenstelling tot andere (nieuwe) partijen.  
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Alle dienstverleningsprojecten voor het MBO worden aangestuurd door saMBO-ICT. Kennisnet 
is een vaste uitvoerder van de opdrachten die saMBO-ICT verstrekt. Door bundeling van vragen 
en focus op de problematiek binnen de onderwijsorganisaties, is Kennisnet in staat de juiste 
activiteiten uit te voeren. 
 
Consequenties van vermindering centrale ondersteuning  
De MBO-Raad geeft aan dat er veel waardevols verloren zal gaan, als Kennisnet de rol van 
dienstverlener niet meer zou uitvoeren. De sector raakt dan een belangrijke strategische en 
onafhankelijke kennispartner kwijt. Voor een sector met 1360 opleidingen binnen verschillende 
instellingen en onderwijsvormen is dat met Kennisnet soms lastig te organiseren, laat staan 
zonder Kennisnet. Vanuit de Kenniskamer deelt men deze opvatting. Er is behoefte aan 
invulling van deze rol. Als Kennisnet het niet meer zou doen, dan moet er een andere partij 
worden gezocht. Er zal dan veel tijd verloren gaan aan het organiseren van deze 
dienstverlening en de financiering van gezamenlijke projecten.  
 
Waardering en meerwaarde: departementale beelden   
Vanuit OCW wordt meerwaarde gezien in het centraal aanbieden van bepaalde tools, platforms 
en portals met onderwijsinformatie en lesmateriaal. Belangrijk uitgangspunt is dat Kennisnet 
faciliteert, maar niet de inhoud dicteert. Gewezen wordt op kennisuitwisseling in relatie tot de 
eerder genoemde ‘kennismakelaarsfunctie’. Met deze aanpak geeft het scholen een 
laagdrempelige toegang, gratis en onafhankelijk. De tevredenheid is doorgaans redelijk goed. 
De meerwaarde van Kennisnet als aanjager en initiator (bijvoorbeeld in de vorm van platforms 
als Leraar24) onderschrijft men: daar waar de markt er niet was heeft Kennisnet deze rol 
duidelijk vervuld. Maar dat kan veranderen, waarbij men tevens van mening is dat dit niet per 
definitie wil zeggen dat Kennisnet naast marktinitiatieven geen meerwaarde zou kunnen 
hebben. Genoemd zijn het belang van onafhankelijkheid en de toegankelijkheid voor leraren. 
Iedereen kan immers bij het materiaal dat bij Kennisnet te vinden is, ook niet-leraren.  
In de toekomst zou het denkbaar zijn dat een aantal diensten door marktpartijen in een 
commerciële variant (betaald lidmaatschap) wordt aangeboden. Het nadeel hiervan is wel dat er 
dan mogelijk kwaliteitsverschillen tussen scholen kunnen ontstaan; scholen met minder 
financiële armslag zouden daarvan (mogelijk) de dupe kunnen worden. Toch worden ook 
kanttekeningen gezet bij het centraal beschikbaar maken van alle materiaal voor (bijvoorbeeld) 
taal- en rekenonderwijs en dit te voorzien van metadata. Weliswaar acht men het waardevol dat 
informatie wordt geordend, van kwaliteitscriteria wordt voorzien, vindbaar wordt gemaakt en de 
bruikbaarheid wordt aangegeven, maar het centraal organiseren hiervan vergt wel een continue 
investering. In de huidige politiek-bestuurlijke context met beperkte middelen acht men dat 
bijzonder lastig. In aanvulling vindt men dat een verzwaring van de rol van dienstverlener met 
daarbij meer nadruk op de onderwijsinhoudelijke kant niet bij Kennisnet moet worden gelegd. 
Uitspraken over bijvoorbeeld de  inpasbaarheid van ICT-producten in leerlijnen zijn een 
verantwoordelijkheid van scholen en van de sectororganisatie.  
Ten slotte acht OCW standaardisering een relevant issue bij onder andere digitale 
leeromgevingen en digitaal lesmateriaal, en ziet men daar een rol weggelegd voor Kennisnet. 
Hierbij gaat het om (bovensectorale) afstemming van (technische en niet-technische) 
standaarden.  
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Gedacht wordt aan onderliggende diensten zoals Entree en Edurep. Maar ook aan het 
organiseren van doorstroominformatie in het kader van doorlopende leerlijnen, afspraken over 
indicatoren van onderwijsinstellingen (benchmarking) en de bundeling van bestaande ICT-
oplossingen. Ook ziet men een mogelijke taak voor Kennisnet weggelegd in het beheer en het 
behoud van expertise die in (gesubsidieerd) projecten is ontwikkeld. Dergelijke processen 
komen niet vanzelf tot stand en moeten bovensectoraal georganiseerd worden. Overigens zijn 
dit zaken, waarop de sectororganisaties in toenemende mate onderling samenwerken, met 
ondersteuning van onder meer Kennisnet en SURFfoundation. In dat kader kan Kennisnet een 
nuttige gesprekspartner zijn voor het departement.   

4.5 VERDELING VAN MIDDELEN 

Tijdens de gesprekken is gevraagd is naar de opvattingen van verschillende belanghebbenden 
over een andere verdeling van beschikbare middelen op het gebied van ICT in het onderwijs. 
Dit vanuit de gedachte dat dit zou kunnen leiden tot een efficiëntere opbrengt (versnelling) of 
een betere vraagarticulatie van de verschillende sectoren. De belangrijkste opvattingen zijn 
hieronder weergegeven. 
 
Opvatting Sector PO   
Het budget voor ICT in het onderwijs moet op dit moment niet naar de scholen gaan, maar via 
Kennisnet besteed worden. In de sector spelen verwachtingen die zijn gewekt door de 
verkiezingsprogramma’s, waarin beloften staan voor investeringen in onderwijs, maar de facto 
is er vooral sprake van ombuigingen (zoals 300 miljoen op passend onderwijs). Daarbij zijn 
sinds 2001 de middelen voor materiële instandhouding niet meer geïndexeerd, hetgeen 
betekent dat bij een tekort een school de keuze wellicht niet voor Kennisnet zou maken. Dat is 
(nu) een ‘volstrekt onbegaanbare weg’ zo luidt de opvatting. De Commissie Don heeft 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen de lumpsum (sinds augustus 2006 ingevoerd in het  
PO) en de kwaliteit van het (meerjaren) financieel management in het PO. Hieruit blijkt dat het 
voor kleine scholen al een hele opgave is om het financieel beheer voor 1 jaar rond te krijgen. 
Verder blijkt dat het vaak ontbreekt aan capaciteit om het financieel management voor 
meerdere jaren rond te krijgen, terwijl dat bij ICT-investeringen juist van groot belang is. Een 
groeiproces van twee kanten is daarom nodig: de bevordering van het financieel management 
en de kwaliteit en het eigenaarschap van het schoolbestuur aan de ene kant en daarnaast een 
geleidelijke overheveling van middelen. Zeker wat betreft ICT in het onderwijs pleit de PO-
Raad voor een versterking van bestuur en management, educatief leiderschap en financiële 
verantwoordelijkheid. Echter, scholen zullen in de positie moeten worden gebracht om tot 
krachtiger beleidvoerend vermogen te komen. Een mogelijke oplossing is het toevoegen van 
middelen aan een bestemmingsbox in de lumpsum, waar samen met het schoolbestuur een 
bestemming op het gebied van ICT en onderwijs aan wordt gegeven. De verantwoording over 
de inzet van middelen gebeurt vervolgens in het jaarverslag. Deze extra middelen vormen een 
uitdaging of verleiding om ambities te formuleren en gebruik te maken van expertise die 
landelijk beschikbaar is. Omdat Kennisnet voorlopig nog een sleutelrol moet spelen bij het 
inzichtelijk en toegankelijk maken van het aanbod zou voor deze voorziening een deel van de 
middelen apart moeten worden gehouden, zolang er nog geen balans is tussen vraag en 
aanbod. Vanuit de Programmaraad wordt aangegeven dat een deel van de middelen naar 
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Kennisnet moet en een deel naar de school. Op scholen ligt immers een groot deel van de 
verantwoordelijkheid. Kennisnet zou daarbij een (beperkte) centrale rol kunnen invullen, juist 
op de terreinen waar het scholen ontbreekt aan capaciteit en kennis. Gedacht wordt vooral 
aan de rol van innovator. Andere rollen kunnen ook door de scholen worden ingevuld. Dit 
betekent wel een bepaalde zelfstandigheid.  
 
Opvatting sector VO  
Het principiële standpunt van de VO-Raad is middelen zoveel mogelijk aan de scholen te 
geven. Echter, in het geval van ICT is dit niet de meest wenselijke optie. Gezien grote ambities 
van het kabinet (Nederland in de Top 5 van kenniseconomieën) en het schooloverstijgende 
belang (doorlopende leerlijnen), is de VO-Raad er voorstander van om de middelen voorlopig 
aan Kennisnet toe te wijzen. De ervaring met middelen die eerder naar scholen zijn gegaan is 
dat deze niet altijd meer aan het bereiken van hetzelfde doel zijn besteed. De focus van 
Kennisnet moet liggen op het gezamenlijke en sectoroverstijgende belang om zo optimale 
kwaliteit en efficiëntie te kunnen realiseren. Als de markt eenmaal goed in evenwicht is en 
scholen de diensten bij meerdere aanbieders kunnen inkopen en daarin ook volwassen zijn 
(dat wil zeggen de juiste keuzes (kunnen) maken), pas dan ontstaat een situatie waarin 
middelen direct aan de scholen kunnen worden gegeven. De Programmaraad onderschrijft 
deze opvatting. In het algemeen stelt men dat zoveel mogelijk budget bij de scholen moet 
liggen. Dit stelt scholen in staat eigen passende keuzes te maken. Maar de toekenning van 
ICT-middelen aan scholen zelf leidt waarschijnlijk tot grote onderlinge verschillen. De 
opbrengst in bovensectorale zin zou ook veel lager zijn. Vanuit de overheid moeten keuzes 
gemaakt worden voor centrale sturing bij belangrijke zaken,  zoals de stimulering van ICT in 
het onderwijs. Een school kan dat zelf lang niet altijd. Het eindbeeld is dan ook om het budget 
voor ICT in het onderwijs voorlopig centraal te alloceren.  
 
Opvatting Sector MBO   
De stellingname vanuit het MBO is dat beschikbare middelen dusdanig verdeeld moeten 
worden, zodat in het geval er sprake is van een verdunning de doelmatige besteding ervan 
gewaarborgd blijft. Het fundamentele uitgangspunt is dat met de beschikbare middelen 
gedaan wordt wat de instellingen willen. Als middelen (voorlopig) nog naar Kennisnet gaan, 
dan is dat onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de instellingen bepalen wat Kennisnet doet. 
De Programmaraad is van mening dat gezamenlijk organiseren effectiever is dan allerlei 
kleinschalige initiatieven. Als middelen direct naar de scholen gaat kost het veel tijd om zaken 
te bundelen. Bovendien leidt het laatste naar verwachting ook niet tot kwaliteitsverbetering. 
Voorwaarde is een krachtige bundeling waarbij de vraag van instellingen leidend is. Men stelt 
verder dat een efficiëntieslag gemaakt kan worden door de rollen, taken en diensten van 
Kennisnet beter af te stemmen met andere partijen (SURFnet, SURFfoundation). In de meest 
gewenste situatie gaan deze organisaties in elkaar op tot één instelling die ten behoeve van 
alle doelgroepen dezelfde diensten kan leveren, afhankelijk van de behoefte van de sector. 
 
Opvattingen departement  
Het stelsel van financiering zou geïnspireerd kunnen worden op het model van SURF voor het 
hoger onderwijs. Er is dan sprake van een centraal dienstenpakket dat Kennisnet levert en dat 
de overheid (direct) financiert. Het gaat daarbij om de infrastructuur en diensten, waarbij 
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sprake is van een duidelijk collectief belang en waarbij geen marktverstoring optreedt. Dit moet 
bijna op product- en dienstenniveau worden bekeken. Een ander deel van de middelen zou ter 
vrije besteding (wel op gebied van ICT in het onderwijs) direct naar scholen gaan. Het 
resterende budget wordt centraal gehouden om bovenschoolse en bovensectorale 
vraagstukken en beleidsprioriteiten te adresseren.  
Een andere mogelijkheid is dat binnen de sector de afspraak wordt gemaakt dat scholen met 
een deel van de middelen zelf inkopen bij Kennisnet (beprijsde diensten). Ook is het denkbaar 
dat scholen betalen voor lidmaatschap van Kennisnet. In plaats van het vraaggerichte model is 
dan sprake van vraagfinanciering (zoals bij SURF, waarbij financiering vanuit de instellingen 
plaatsvindt). Deze beide financieringsmodellen zijn echter niet zomaar ‘uitwisselbaar’. Alleen al 
gelet op de specifieke context en complexiteit van de sectoren. Het aantal universiteiten en 
hogescholen is bijvoorbeeld relatief gering, wat niet het geval is voor het PO en VO. 
 
Verder wordt gesteld dat Kennisnet zelf geen doel op zich is. Dat bepaalde voorzieningen door 
de sectororganisaties en/of andere partijen worden gefinancierd is heel goed denkbaar. Met 
subsidie wil OCW een niet-structurele impuls geven om bepaalde ontwikkeling in gang te 
zetten. Andere partijen moeten dat uiteindelijk zelf overnemen. Meer middelen bij scholen en 
eigen verantwoordelijkheid zijn principiële uitgangspunten, maar scholen moeten wel in staat 
zijn zelf ‘de weg te vinden’. Timing is belangrijk. Het direct alloceren van middelen bij scholen 
kan er op dit moment toe leiden dat, vanuit de gedacht ‘de leraar centraal’, daar zoveel 
mogelijk tijd en budget naar toegaat en niet naar zaken die gericht zijn op het gebruik van ICT 
om het onderwijs te verbeteren. 
Vanuit een andere directie wordt deze redenering gedeeld en stelt men dat scholen zélf 
moeten kunnen beschikken over het budget. Dat scholen vervolgens ‘inkopen’ bij Kennisnet is 
dan niet zeker, waardoor er versnippering en verbrokkeling kan worden verwacht.  

4.6 RESUMEREND  

In dit hoofdstuk is een relatief uitgebreid overzicht gegeven van verschillende opvattingen van 
belanghebbenden over de rollen, activiteiten en wijze van financiering van Kennisnet. De 
belangrijkste beelden komen terug in hoofdstuk 7 waar een tussenbalans wordt opgemaakt op 
basis van het empirisch materiaal uit de hoofdstukken 4 tot en met 6. 
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5 EMPIRISCHE BEVINDINGEN SURVEY SCHOLEN  

5.1  INLEIDING 

Tegelijkertijd met de interviewronde in fase 1 is een vragenlijst gestuurd naar 50 basisscholen, 
50 scholen in het voortgezet onderwijs en 50 MBO-instellingen. Het doel van de vragenlijst was 
om vanuit het veld een indruk te krijgen in de waardering en de meerwaarde van de diensten en 
producten van Kennisnet. Verder is scholen gevraagd naar het huidige en het verwachte 
toekomstige gebruik van de diensten en producten van Kennisnet en hoe zij denken over een 
mogelijke andere verdeling van de financiële middelen. De vragenlijst die gebruikt is in deze 
fase van het onderzoek is in bijlage 3 te vinden. De diensten en producten die genoemd staan 
in vraag 14 van de vragenlijst zijn per sector aangepast. 
 
Respons 
De vragenlijst is in januari 2011 naar de scholen verstuurd. Na 2 weken zijn niet-responderende 
scholen nagebeld. In februari 2011 is een tweede mailing van de vragenlijst naar de scholen 
uitgestuurd. In totaal zijn 18 enquêtes ongeopend retour gekomen. Uiteindelijk hebben 64 
scholen de vragenlijst ingevuld en voor de gestelde sluitingstermijn teruggestuurd. Dit is een 
respons van 43%. Van de 50 basisscholen hebben 25 de vragenlijst ingevuld (50%), van de 50 
scholen voor voortgezet onderwijs hebben 22 de vragenlijst ingevuld (44%) en van de 50 MBO-
instellingen hebben 17 geparticipeerd (34%). Ondanks het feit dat minder dan de helft van de 
aangeschreven scholen meegewerkt heeft aan het onderzoek is de respons relatief hoog. Zeker 
in het licht van overvloed aan onderzoeken waar het onderwijsveld mee wordt geconfronteerd. 
Uit onderzoeken naar tijdsbesteding- en beleving onder onderwijspersoneel blijkt bijvoorbeeld 
dat onderwijsprofessionals veel administratieve lasten ervaren en zich ondermeer ergeren aan 
de vele verzoeken tot deelname aan onderzoek16. 

5.2 HUIDIG GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN 

Het gebruik van ICT in het onderwijs 
Aan de scholen is gevraagd in hoeverre ze op dit moment gebruik maken van ICT in het 
onderwijs. Van de responderende scholen oriënteert één school zich op de mogelijkheden, 
geven 13 scholen aan dat ze beginnend gebruikers zijn, geven 38 scholen aan dat ze 
gevorderd gebruikers en geven 9 scholen aan dat ze vergevorderd in het gebruik zijn. Op dit 
punt zijn geen significante verschillen gevonden tussen de responderende PO-scholen, VO-
scholen en MBO-instellingen (X2 = 7.12, p > .05). 

                                                 
16 EIM (2009a) Tijdsbesteding en –beleving basisschooldirecteuren, Zoetermeer (ministerie van BZK) 
EIM (2009b) Tijdbesteding en taakbeleving: Docenten Primair Onderwijs, Zoetermeer (ministerie van BZK). 
EIM (2009c) Tijdbesteding en taakbeleving: MBO-docent zorgrichting, Zoetermeer (ministerie van BZK). 
EIM (2009d) Tijdbesteding en taakbeleving: VMBO-docent theoretische leerweg, Zoetermeer (ministerie van BZK). 
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Huidig en toekomstig gebruik producten en diensten Kennisnet 
Aan de scholen is gevraagd of ze het huidige producten- en dienstenaanbod van Kennisnet op 
dit moment gebruiken en of ze van plan zijn deze producten en diensten in de toekomst te 
(blijven) gebruiken. 
 
In tabel 5.1 staat het percentage van de responderende scholen dat de producten / diensten 
van Kennisnet op dit moment gebruikt en het percentage dat van plan is de producten en 
diensten in de toekomst te gebruiken. 
 

Diensten voor PO, VO en MBO % Huidig gebruik % Toekomstig gebruik 
Website kennisnet.nl 83% 91% 
Leraar24 48% 56% 
Wikiwijs 61% 77% 
Teleblik 82% 81% 
Groepen 16% 40% 
Visie-sessies 25% 47% 
Publicaties 48% 62% 
   
Diensten voor PO en VO   
Communities van Kennisnet 43% 52% 
Tools 37% 52% 
   
Diensten voor PO   
Website kids 46% 61% 
Website leraar basisonderwijs 70% 60% 
Website schoolleider basisonderwijs 55% 69% 
Website ICT-coördinator basisonderwijs 65% 80% 
Davindi 48% 60% 
Acadin 4% 10% 
Diploma Veilig Internet 13% 55% 
Samen Deskundiger 13% 21% 
   
Diensten voor VO   
Website docent voortgezet onderwijs 68% 71% 
Website manager voortgezet onderwijs 22% 59% 
Ambassadeurprogramma of schoolleiderprogramma 18% 40% 
Overzicht stimuleringsregelingen 35% 81% 
   
Diensten voor MBO   
Website beroepsonderwijs 82% 100% 
Website digitaal leermateriaal 65% 93% 
Marktplaats MBO2010 53% 87% 
Ambassadeursnetwerk MBO 63% 69% 
Beroepscommunity’s MBO 50% 62% 

Tabel 5.1 Huidig en toekomstig gebruik diensten en producten Kennisnet 
 
Uit tabel 5.1 blijkt dat meer dan de helft van de producten en diensten van Kennisnet op dit 
moment door een ruime meerderheid van de responderende scholen wordt gebruikt. Vooral de 
volgende diensten en producten worden op dit moment door een zeer ruime meerderheid van 
de responderende scholen gebruikt: de website Kennisnet.nl, Wikiwijs, Teleblik, website Leraar 
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basisonderwijs (alleen PO), website ICT-coördinator basisonderwijs (alleen PO), website 
Docent voortgezet onderwijs (alleen VO), website Beroepsonderwijs (alleen MBO), Website 
Digitaal leermateriaal (alleen MBO) en Ambassadeursnetwerk MBO (alleen MBO). Daarentegen 
worden de volgende diensten en producten op dit moment door een kwart of minder van de 
responderende scholen gebruikt: Groepen, Visie-sessies, Acadin (alleen PO), Diploma Veilig 
Internet (alleen PO), Samen deskundiger (PO), Website manager voortgezet onderwijs (alleen 
VO) en Ambassadeurprogramma of schoolleiderprogramma (alleen VO). 
 
Een ruime meerderheid van de responderende scholen verwacht bij meer dan de helft van de 
producten en diensten dat ze deze in de toekomst zullen gebruiken. 
Bij de meeste producten en diensten ligt het verwachte gebruik in de toekomst minstens even 
hoog als het huidige gebruik. Bij een aantal producten en diensten, zoals Groepen, Visie-
sessies, Diploma Veilig Internet (alleen PO) en Website manager voortgezet onderwijs (alleen 
VO), Overzicht stimuleringsregelingen (alleen VO), Website digitaal leermateriaal (alleen MBO) 
en Marktplaats MBO2010 (alleen MBO) is de verwachting dat deze in de toekomst zelfs vaker 
gebruikt zullen worden dan op dit moment het geval is. In het algemeen kan gesteld worden dat 
het erop lijkt dat de diensten en producten van Kennisnet in een behoefte van de scholen 
voorzien. 
 
Rapportcijfer huidig producten en dienstenaanbod van Kennisnet 
Aan de scholen is gevraagd om een algemeen rapportcijfer (schaal 1-10) te geven voor het 
huidige producten- en dienstenaanbod van Kennisnet. De gemiddelde waardering van de 
responderende scholen was een 7 (mediaan is ook 7). 
 
Er is onderzocht of er verschillen waren in deze waardering tussen PO-scholen, VO-scholen en 
MBO-instellingen. Uit analyse (ANOVA- Bonferroni test) bleek dat dit niet het geval was  
(p > .05). Op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat de scholen het huidige 
diensten- en productenaanbod als ruim voldoende waarderen. 

5.3 BEHOEFTE TOEKOMSTIGE ONDERSTEUNING 

Ondersteuning producten en diensten voor een aantal aandachtsgebieden. 
Aan de scholen is gevraagd in welke mate het producten- en dienstenaanbod van Kennisnet de 
school op dit moment ondersteunt op de volgende aandachtsgebieden: 

 Visievorming en beleid op het gebied van ICT-gebruik op de school; 
 Verbeteren van de bedrijfsvoering op de school (bijv. leerlingvolgsystemen); 
 Het gebruik van digitaal leermateriaal in de lessen; 
 Bevordering van de deskundigheid van onderwijs (ondersteunend) personeel; 
 Vernieuwing van het onderwijs. 

Daarnaast is scholen gevraagd of ze wensen dat Kennisnet bovenstaande processen in de 
toekomst ondersteunt. 
 
In tabel 5.2 staat een samenvatting van de meningen van de responderende scholen op 
bovenstaande. 
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 Tabel 5.2 Huidige en gewenste ondersteuning voor vier aandachtsgebieden  
 
Uit tabel 5.2 blijkt dat Kennisnet op dit moment volgens een grote meerderheid van de 
responderende scholen geen tot weinig ondersteuning biedt bij de volgende aandachts-
gebieden: Visievorming en beleid op het gebied van ICT-gebruik op de school, verbeteren van 
de bedrijfsvoering op de school, bevordering van deskundigheid van onderwijs(ondersteunend) 
personeel en vernieuwing van het onderwijs. Een uitzondering vormt de ondersteuning die 
Kennisnet biedt bij het gebruik van digitaal leermateriaal in de lessen. Bijna de helft van de 
responderende scholen is van mening dat Kennisnet op dit laatste gebied op dit moment veel 
ondersteuning biedt.  
Er is door middel van een kruistabel onderzocht of er verschillen waren tussen de 
onderwijssectoren in de huidige ondersteuning van Kennisnet op de 5 aandachtsgebieden. Uit 
de analyse bleek dat dit niet het geval was (p > .05). 
 
Bij vier van de vijf aandachtsgebieden (visievorming en beleid op het gebied van ICT-gebruik op 
de school, het gebruik van digitaal leermateriaal in de lessen, bevordering van deskundigheid 
van onderwijs(ondersteunend) personeel, vernieuwing van het onderwijs) vindt een ruime 
meerderheid van de responderende scholen dat ondersteuning van Kennisnet in de toekomst 
gewenst is. Hierbij werden geen verschillen tussen de verschillende onderwijssectoren 
gevonden (p > .05). 
 
Meerwaarde rollen Kennisnet en belang rollen in de toekomst 
Kennisnet onderscheidt een aantal rollen waarbinnen zij haar activiteiten uitvoert (innovator, 
expert, dienstverlener; zie hoofdstuk 3 voor verdere toelichting). Aan de scholen is gevraagd in 
hoeverre Kennisnet vanuit deze rollen op dit moment een meerwaarde heeft voor de school en 
of scholen van mening zijn dat Kennisnet de verschillende rollen in de toekomst zou moeten 
blijven vervullen. In tabel 5.3 staan de resultaten. 
 
Uit de tabel blijkt dat een grote meerderheid van de responderende scholen vindt dat Kennisnet 
op dit moment vanuit de verschillende rollen geen tot weinig meerwaarde heeft. Door middel 
van een kruistabel is onderzocht of er verschillen tussen de onderwijssectoren waren in hun 
perceptie. Dit bleek niet het geval (p > .05). 

 
 

Ondersteuning 
Kennisnet nu 

Ondersteuning 
Kennisnet gewenst in 

toekomst? 

 Niet Weinig Veel % Ja 

Visievorming en beleid op het gebied 
van ICT-gebruik op uw school 23.7% 61.0% 15.3% 67.9% 

Verbeteren van de bedrijfsvoering 
op uw school (bijv. leerlingvolgsystemen) 59.3% 39.0% 1.7% 32.8% 

Het gebruik van digitaal leermateriaal 
in de lessen 13.6% 40.7% 45.8% 88.5% 

Bevordering van de deskundigheid 
van onderwijs (ondersteunend) 
personeel 

31.0% 55.2% 13.8% 73.1% 

Vernieuwing van het onderwijs 25.4% 50.8% 23.7% 79.6% 
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Tabel 5.3 Huidige meerwaarde rollen Kennisnet en invulling rollen in de toekomst 
 
De meeste van de responderende scholen zijn van mening dat Kennisnet de verschillende 
rollen (innovator, expert, dienstverlener) in de toekomst beperkt of groot zou moeten invullen. 
Een klein gedeelte vindt dat Kennisnet de bestaande rollen in de toekomst niet meer zou 
moeten vervullen. Op dit aspect is geen onderscheid gevonden tussen de verschillende 
onderwijssectoren (p > .05). 
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de responderende scholen van mening zijn dat op dit 
moment de meerwaarde van de huidige 3 rollen van Kennisnet gering is. Toch zijn de scholen 
van mening dat de rollen in de toekomst moeten worden vervuld. 
 
Toegevoegde waarde Kennisnet in de toekomst 
Aan de scholen is gevraagd welke activiteiten, rollen of diensten/producten Kennisnet in de 
toekomst zou moeten uitvoeren om voor de school van (verdere) toegevoegde waarde te zijn. 
 
Vanuit de responderende PO-scholen zijn de volgende antwoorden (meermaals) genoemd: 

 Scholen helpen bij het formuleren en invoeren van ICT-beleid; 
 Verdere ontwikkeling van diensten en/of producten op maat voor scholen/ stichtingen; 
 Beoordeling van de technische kant van softwarepakketten; 
 Het vergroten van de toegankelijkheid door het organiseren van meer (regionale) 

bijeenkomsten; 
 Verdere profilering als leerportaal voor kinderen. 

 
Vanuit de responderende VO-scholen zijn de volgende antwoorden (meer dan eens) genoemd: 

 Kennisnet moet de rol van kennismakelaar vervullen, zodat scholen “niet het wiel 
opnieuw hoeven uit te vinden”; 

 Volgen en aanbieden van de nieuwe ontwikkelingen in de IT; 
 Professionalisering van docenten; 
 Stimuleren van het gebruik van digitale content en het aanbieden van content gericht op 

het PRO-onderwijs (Praktijk Onderwijs); 
 Adviserende en begeleidende rol; 
 Een ambassadeursrol, zodat er meer geld en tijd voor ICT in het onderwijs beschikbaar 

komt. 
 

 Meerwaarde rollen 
Kennisnet nu 

Invulling rollen Kennisnet 
toekomst 

Rollen Niet Weinig Veel Geen Beperkt Groot 

Innovator 23.0% 67.2% 9.8% 14.8% 45.9% 39.3% 

Expert 27.9% 57.4% 14.8% 18.0% 34.4% 47.5% 

Dienstverlener 24.6% 62.3% 13.1% 10.0% 45.0% 45.0% 
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Responderende MBO-instellingen gaven (meermaals) onderstaande antwoorden:    
 Ontsluiten leermiddelen;  
 Ondersteuning bij implementatie; 
 Workshops e-didactiek en herijken van didactiek richting integratie ICT in het onderwijs; 
 Organiseren van kennisdeling en ambassadeursbijeenkomsten; 

5.4 VERDELING VAN MIDDELEN 

Tenslotte is in de enquête aan de scholen de volgende vraag voorgelegd: “Stel dat het 
ministerie van OCW in de toekomst 5 euro per leerling beschikbaar stelt voor ICT in het 
onderwijs. Hoe zou u dit bedrag willen verdelen?” 
 
Gemiddeld zouden de scholen de beschikbare middelen als volgt verdelen:  
€ 1,07 aan Kennisnet (mediaan = € 1,00);  
€ 1,03 aan een sectorale oplossing (niet per definitie de sectororganisatie) (mediaan = € 0,50); 
€ 2,89 aan de scholen zelf (mediaan = € 3,00).  
 
In deze verdeling zijn geen verschillen in de antwoorden tussen de verschillende sectoren 
gevonden (ANOVA–Bonferroni-toets, p > .05). 
 
Aan de scholen is vervolgens gevraagd een korte toelichting op de door hun gewenste 
verdeling van de middelen te geven. Een overzicht van de meest voorkomende antwoorden:  
 
PO 

 Er moet vooral vanaf de werkvloer gekeken en gewerkt worden. Hoe verder van de 
werkvloer, hoe meer geld er verspild wordt. Het geld moet dus vooral naar de scholen 
toe. 

 Redelijk wat budget richting de scholen om voorwaarden als hardware en infrastructuur 
beter te kunnen neerzetten. Samen met Kennisnet werken aan digitale omgevingen 
voor leerkracht en leerling op maat; 

 Kleiner deel van het geld naar een overkoepelende organisatie om gezamenlijk 
innovatie te bewerkstelligen; 

 Budget naar Kennisnet voor de ontwikkeling en distributie van digitaal leermateriaal; 
 
VO 

 Budget vooral naar scholen, beleidsvrijheid en onafhankelijk bestedingskeuzes; 
 Een deel van de middelen naar Kennisnet, als de makelaarsfunctie verbeterd wordt. 

Een deel van de middelen naar een sectorale oplossing ten behoeve van gezamenlijke 
ontwikkeling. En een deel van de middelen naar de school, zodat zij eigen keuzes 
kunnen maken;  

 Kennisnet kan ontwikkelingen goed volgen; deze vervolgens praktisch (en met budget) 
ondersteunen per sector; 

 De bundeling van kennis van en over ICT in het onderwijs bij Kennisnet is een goede 
zaak en verreweg het meest efficiënte; 
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MBO 
 De kracht van ICT begint op de locatie, dus geld vooral naar scholen; 
 Om de kosten te verlagen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen is de inzet van 

ICT nodig. Gezien de bezuinigingen kunnen de scholen het budget beter zelf inzetten; 
 Als je breed oplossingen zoekt, kennis deelt, netwerkt, leert van elkaar, heeft dat meer 

effect dan het individueel te doen; 
 De school en de sectorale oplossing zullen efficiënter met de middelen omgaan. 

 
Benchmark resultaten met onderzoek Intomart en I&O Research 
Vrijwel gelijktijdig met dit onderzoek is in opdracht van Kennisnet door Intomart en I&O 
Research gezamenlijk een klanttevredenheidsonderzoek naar producten en diensten van 
Kennisnet uitgevoerd. In het onderzoek van Intomart en I&O Research zijn andere scholen 
bevraagd dan in het voorliggende onderzoek. Een aantal vragen is in beide onderzoeken (in 
min of meer dezelfde vorm) gesteld. 
In beide onderzoeken is gevraagd naar een totaaloordeel over Kennisnet, uitgedrukt in een 
rapportcijfer. In beide onderzoeken is het gemiddelde totaaloordeel een 7.0 (mediaan = 7.0). 
Deze gegevens komen dus exact overeen. Daarnaast is in beide onderzoeken gevraagd in 
hoeverre Kennisnet een bijdrage levert aan visievorming en beleid op het gebied van ICT-
gebruik op de school, het gebruik van digitaal leermateriaal in de lessen en bevordering van de 
deskundigheid van onderwijs (ondersteunend). Ook de resultaten op deze vragen komen in 
grote lijnen overeen. Ten slotte zijn in beide onderzoeken vragen gesteld over de 
relevantie/meerwaarde van de drie rollen van Kennisnet. Ook de antwoorden op deze vragen 
zijn vergelijkbaar. 

5.5 RESUMEREND 

Uit het survey-onderzoek is naar voren gekomen dat Kennisnet voor haar diensten en 
producten een ruime voldoende krijgt van de responderende scholen. Meer dan de helft van de 
aangeboden diensten en producten wordt door een meerderheid van de responderende 
scholen gebruikt. De verwachting van de meerderheid van de scholen is dat zij ook in de 
toekomst meer dan de helft van de producten en diensten van Kennisnet zullen blijven 
gebruiken. In vergelijking met het actuele gebruik van de diensten en producten van Kennisnet 
is het opvallend dat de responderende scholen aangeven dat Kennisnet op dit moment geen tot 
weinig meerwaarde biedt bij een aantal belangrijke aspecten, zoals visievorming en beleid op 
het gebied van ICT-gebruik op de school, verbeteren van de bedrijfsvoering op de school, 
bevordering van de deskundigheid van onderwijs (ondersteunend) personeel en vernieuwing 
van het onderwijs. Dit is volgens de scholen wel gewenst in de toekomst. Bij dit laatste moet wel 
worden aangetekend dat als Kennisnet zich op deze laatste terreinen gaat begeven dit zou 
kunnen leiden tot verstoring van de markt, omdat ook andere partijen, zoals de landelijke 
pedagogische centra en onderwijsbegeleidingsdiensten, deze diensten aanbieden. 
Overeenkomstig met de huidige (zeer) beperkte meerwaarde van Kennisnet op bovenstaande 
aspecten geeft een ruime meerderheid van de responderende scholen aan dat de drie rollen 
van Kennisnet (innovator, expert, dienstverlener) op dit moment geen of beperkte meerwaarde 
hebben. Wel geeft een meerderheid van de responderende scholen aan dat zij van mening is 
dat Kennisnet deze rollen in de toekomst in beperkte of grote mate zal moeten vervullen. 
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Uit de verdeling van de middelen blijkt dat de responderende scholen van mening zijn dat het 
grootste deel van de beschikbare middelen op het gebied van ICT in het onderwijs direct naar 
de scholen zelf moet gaan. Daarnaast moet een (veel) kleiner deel naar ‘een’ 
vertegenwoordigende (sector)organisatie en Kennisnet gaan. In een open vraag in de survey 
geeft een aantal scholen aan dat het grootste deel van de middelen naar de scholen moet 
gaan, omdat de uiteindelijke implementatie van ICT in het onderwijs op de werkvloer gestalte 
moet krijgen. Bovendien moet de hardware en software up te date zijn en moeten scholen 
beleidsvrijheid hebben en onafhankelijke keuzes kunnen maken. Het belangrijkste argument om 
een (kleiner) deel van de middelen bij de vertegenwoordigende sectororganisatie en Kennisnet 
te beleggen is dat dit leidt tot een efficiëntere besteding van de (financiële) middelen. Meer 
specifiek: de kennis kan met deze middelen op een hoger niveau (sectoraal, bovensectoraal) 
gebundeld worden, zodat niet elke school opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. 
 
Op basis van de resultaten van de survey kan gesteld worden dat de meerwaarde van 
Kennisnet om met gebruik van ICT de kwaliteit van het onderwijs te verhogen op dit moment 
niet voldoende uit de verf komt. Hoewel een (groot) aantal producten en diensten van Kennisnet 
door veel scholen gebruikt wordt is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre dit leidt tot echte 
verandering/ verbetering van het onderwijs. Scholen geven daarbij treffend aan dat de echte 
implementatie op de werkvloer moet plaatsvinden. Echter, op dit gebied lijkt Kennisnet in de 
huidige constellatie geen rol te kunnen spelen, omdat dit marktverstorend zou kunnen werken 
door de aanwezigheid van andere partijen, zoals de landelijke pedagogische centra, 
onderwijsbegeleidingsdiensten en andere commerciële partijen. 
 
De resultaten van de survey geven aanleiding om de verdeling van de middelen voor het 
gebruik van ICT in het onderwijs (voor een deel) te heroverwegen om meer aan de behoefte 
van de scholen te voldoen of breder een betere impuls aan kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs (met gebruik van ICT-middelen) te kunnen geven. Daarbinnen lijkt het overigens nog 
steeds zinvol om ook een deel van de middelen sectoraal of bovensectoraal (Kennisnet) te 
beleggen met als doel kennis vast te leggen en beschikbaar te stellen aan het veld, zodat 
scholen kunnen leren van elkaar en niet elke school afzonderlijk opnieuw het wiel hoeft uit te 
vinden.
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6 EMPIRISCHE OBSERVATIES ATELIERS 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de observaties en bevindingen gepresenteerd die zijn voortgekomen uit 
de drie atelierbijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren, directies 
van OCW, de Programmaraad van Kennisnet en vertegenwoordigers van scholen. Een bijlage 
met een overzicht van deelnemers aan de ateliers is opgenomen in bijlage 4. 

6.2 SYNTHESE BEVINDINGEN ATELIERS 

Rol van Innovator 
Eerste nuancering: De ene sector is verder met uitrollen van innovaties dan de andere en dus is 
het een gegeven dat onderwijsinstellingen zich in verschillende fasen bevinden. 
Onderwijsinstellingen in de experimenteerfase hebben andere behoeften dan instellingen in de 
implementatiefase. De concrete behoeften aan ondersteuning door Kennisnet kunnen dus per 
sector of onderwijsinstelling verschillend zijn. 
Tweede nuancering: Over de ‘horizon’ van Kennisnet bestaat verschil van mening, namelijk of 
Kennisnet als innovator wel of niet (ver) in de toekomst moet kijken. Bij het signaleren van 
innovaties kan een onderscheid worden gemaakt tussen een focus op trendwatching (lange 
termijn) en het concreet vertalen van innovaties naar de werkvloer van de hedendaagse 
onderwijspraktijk (korte termijn). Kennisnet kan en moet zich richten op beide. Wel is 
geconstateerd dat met het bereiken van followers doorgaans meer vooruitgang kan worden 
geboekt dan met het bereiken van early adopters alleen, omdat zij immers al overtuigd zijn van 
het nut van specifieke innovaties en daar vaak zelf al veel kennis over hebben.  
Derde nuancering: De rollen van innovator en expert raken steeds meer vervlecht: ‘expert zijn’ 
vereist immers kennis van ICT en technologische innovaties en de toepasbaarheid daarvan in 
het onderwijs.   
Relevante contextuele factor: ICT-vaardigheden van onderwijzend personeel en hun affiniteit 
met ICT zijn doorgaans beperkt en vragen nog de nodige aandacht. Dit geldt voor alle sectoren. 
Kennisnet kan een belangrijke rol spelen bij de professionalisering van docenten. De huidige tijd 
‘dwingt’ docenten wel op een bepaalde wijze ICT in het onderwijs te gebruiken en zichzelf dus 
te professionaliseren op dit gebied. Een belangrijke rol voor Kennisnet is het bundelen van de 
vragen vanuit het veld (bundeling van vraagarticulatie). In de praktijk kan daarbij een 
brugfunctie wenselijk zijn, omdat Kennisnet niet in het veld is ingebed. Binnen het MBO gebeurt 
dat door SaMBO-ICT. Vandaar dat de MBO-sector hier een andere positie inneemt. Voor het 
PO is Kennisnet vooralsnog de meest aangewezen partij om deze rol op zich te nemen, vooral 
vanwege het onafhankelijke profiel van Kennisnet. 
 
Toekomst 
Een opgave is het verbeteren van de verbinding tussen Kennisnet en instanties die de brug 
vormen naar de scholen, zoals SaMBO-ICT in het MBO. Door het grote aantal onderwijs-
instellingen is het onmogelijk dat Kennisnet een direct aanspreekpunt in elke instelling heeft. 
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Om die reden is de inzet van (al bestaande) lokale en regionale netwerken van groot belang. 
Belangrijk is daarbij dat Kennisnet voorlichting blijft geven en voeling blijft houden met de 
werkvloer. Belangrijk aandachtspunt is de focus op structurele ontwikkelingen en verankering in 
het onderwijs in plaats van kortstondige of eenmalige projecten (‘losse flodders’). Als Kennisnet 
de rol van innovator niet meer uitvoert, dan is de verwachting dat het aanbod op de markt 
ondoorzichtiger wordt. De markt zelf heeft immers vaak geen belang bij transparantie. Als 
verdere consequentie zal er versnippering van kennis en informatie optreden.  
 
Alternatieven 
Een aantal keer komt voor de toekomst het beeld naar voren dat een integratie van Kennisnet 
met SURF wenselijk zou zijn. Dit kan zijn een intensievere samenwerking met SURF binnen 
bestaande organisatiestructuren (variant 1), maar op de langere termijn kan ook worden 
gedacht aan een samenvoeging van beide organisaties (variant 2). Met beide alternatieven 
kunnen dubbelingen in werkzaamheden worden voorkomen. Het is denkbaar dat commerciële 
partijen in de toekomst de rol van innovator vervullen. Een aandachtspunt is wel dat 
commerciële partijen minder gericht zijn op het overall-aanbod en zich dus meer richten op 
specifieke innovaties. Zonder Kennisnet is het denkbaar dat het proces van kennisoverdracht 
naar en tussen de scholen vertraging oploopt. 
 
Rol van Expert 
Het beeld dat in de atelier naar voren komt is dat Kennisnet sterk technologie-gedreven werkt 
en te sterk het accent op nieuwe technologie legt, terwijl de behoefte van het veld is om het 
leerproces van leerlingen centraal te stellen. Daarnaast hebben de onderzoeken die in opdracht 
van Kennisnet worden uitgevoerd en worden vertaald in publicaties in de Onderzoeksreeks 
soms een te beschrijvend of te beschouwend karakter. Kennisnet moet (en zo probeert men 
ook ) de resultaten van onderzoek meer ‘vertalen’ naar onderwijsmanagers, die het 
innovatieproces moeten (onder)steunen, en de docenten als beoogde gebruikers van de 
innovaties. Dat maakt de onderzoeken bruikbaarder voor onderwijsinstellingen. Bij deze 
vertaalslag geldt (idealiter) dat een visie op de inrichting van het onderwijsproces als een 
‘gegeven’ uitgangspunt al bij scholen aanwezig is. Gesteld wordt verder dat de onderzoeken 
van Kennisnet (soms) een te beperkte nationale focus hebben, terwijl er internationaal ook het 
nodige gebeurt op het terrein van innovaties in het onderwijsdomein. Een andere constatering is 
dat het nut en de noodzaak van het onderzoek naar de effecten en rendementen van ICT in het 
onderwijs niet ter discussie staan. Publicaties, waarbij de effecten van specifieke toepassingen 
zichtbaar worden gemaakt, zijn echter niet voldoende om mensen daadwerkelijk aan te zetten 
tot andere manieren van lesgeven of het slim organiseren van lessen met gebruik van ICT. 
Fysieke kanalen en contacten worden van groot belang geacht om de doorwerking van 
onderzoek naar de praktijk te verhogen. Kennisdeling richting specifieke sectoren kan ook door 
tussenkomst van andere partijen (bijvoorbeeld SaMBO-ICT) plaatsvinden. Een laatste 
observatie is dat het nut, de noodzaak en de frequentie van bepaalde onderzoeken en 
publicaties soms wel onderwerp van discussie zijn. Deze worden daarom soms slechts ter 
kennisgeving aangenomen. 
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Toekomst 
Een centraal georganiseerde onderzoeks- en kennisfunctie blijft wenselijk en waardevol. De 
Onderzoeksreeks van Kennisnet is informatief en goed te gebruiken, maar wel is een 
vertaalslag naar de praktijk nog nodig. Dit vraagt om een actieve inzet vanuit individuele 
docenten en scholen. Verder kan bij het tot stand komen (schrijven) van publicaties een 
brugfunctie naar de instellingen wenselijk zijn. Te denken valt aan een co-auteurschap met een 
medewerker uit een onderwijsinstelling. Voor de toekomstige onderzoeksrol is intensievere 
samenwerking met SURF en universiteiten wenselijk, inclusief een meer internationale 
oriëntatie. Ook wordt gedacht aan het meer betrekken van leerlingen in plaats van het teveel te 
richten op docenten en management. De toegevoegde waarde van onderzoek zit vooral in het 
duidelijk maken waar het rendement van ICT zit, en onder welke voorwaarden dit het meest 
effectief kan worden benut. Zeker in de huidige tijd van beperkte middelen. Ten slotte is er een 
grote behoefte om het onderwijsveld actiever te betrekken bij het programmeren van centrale 
onderzoeksvragen. 
 
Alternatieven 
Het beleggen van de regie over het uitvoeren van bepaalde onderzoeken door  
onderzoeksbureaus kan een alternatief vormen. Feit is wel dat deze organisaties, in 
tegenstelling tot Kennisnet, in lang niet alle gevallen dezelfde grote historische kennis hebben 
van het onderwijs. Kennisnet kan de focus van onderzoek verbreden door meer aansluiting te 
zoeken met bijvoorbeeld bestaande onderzoeksprogramma’s van universiteiten en andere 
onderwijsinstellingen, een eigen rol om onderzoek te coördineren kan dan wellicht minder.  
 
Rol van Dienstverlener 
Het ontwikkelen van eigen diensten en producten door Kennisnet wordt wisselend beoordeeld. 
Wanneer het leveren van diensten door Kennisnet leidt tot verstoring van de markt is dit voor de 
deelnemers aan de ateliers geen bezwaar . Zij zijn van mening dat dit juist de markt in 
beweging kan brengen. Metadatering, zorg voor vindbaarheid en toegankelijkheid van digitaal 
leermateriaal worden niet door de markt opgepakt. Hier ligt dan  ook een (verdere) taak voor 
Kennisnet. Metadatering is overigens niet louter een technologisch vraagstuk, maar heeft ook te 
maken met de bereidheid van docenten om lesmateriaal uit te wisselen (cultuur) en (een gebrek 
aan) leermiddelenbeleid. Kennisnet heeft een brede oriëntatie en kan daarom een nuttige rol als 
‘makelaar’ spelen. Daarbij kan Kennisnet scholen verwijzen naar diensten of al bestaande 
toepassingen, zonder deze zelf te ontwikkelen. Het risico dat Kennisnet zich te veel gaat 
bemoeien met het primaire onderwijsproces is volgens de deelnemers van de ateliers niet groot, 
als Kennisnet acteert vanuit een bestaande vraag (of een didactische visie) van scholen.  
 
Toekomst 
Voor scholen (bijvoorbeeld PO) kan het vanuit bepaalde beperkingen (capaciteit, tijd en 
middelen) moeilijk zijn om weloverwogen keuzes te maken voor specifieke producten en 
diensten op de markt die aansluiten op de eigen behoeften. In dat kader kan Kennisnet mogelijk 
iets betekenen als een ‘consumentenbond’, die de kwaliteit van aangeboden diensten aan de 
hand van kwaliteitscriteria beoordeelt, zodat scholen beredeneerde keuzes kunnen maken voor 
specifieke diensten. In het verlengde hiervan kan Kennisnet eventueel een keurmerk 
verstrekken aan diensten, die aan minimale kwaliteitscriteria voldoen of zich profileren als 
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onafhankelijk adviseur (marktpartijen zijn dat namelijk niet). Een verdere rol wordt gezien in het 
organiseren van basisvoorzieningen en het zorgen voor standaardisatie. 
 
Alternatieven 
Voor diensten richting (kleine) specifieke doelgroepen binnen het onderwijs zijn er (vooralsnog) 
geen alternatieven. De markt richt zich immers op de massa. Voor meer generieke diensten lijkt 
de markt op dit moment wel stappen te zetten. Daarnaast is aangegeven dat Kennisnet zich 
niet moet positioneren op de markt, omdat dan een belangrijke onderscheidende meerwaarde 
wegvalt, namelijk een sectoroverstijgende oriëntatie. Een kritische observatie met betrekking tot 
de markt: commerciële partijen vormen geen garantie om producten en/of diensten van 
dezelfde of zelfs betere kwaliteit te bieden. Sterker nog: veel deelnemers zijn kritisch over de 
kwaliteit van de producten die de markt levert. Ook de operationele ondersteuning vanuit 
leveranciers wordt vaak als ontoereikend ervaren. Tegelijkertijd kan het wel wenselijk zijn om te 
onderzoeken welke producten en diensten door commerciële partijen naar een hoger gebruiks-
vriendelijk niveau ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast geldt wel dat de greep van de markt op 
het onderwijs niet te groot mag zijn. Kortom: de rol van de markt verschilt dus per product. 

6.3 RESUMEREND 

Kennisnet moet vooruitlopen bij het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, maar tegelijkertijd 
volgend zijn bij het vertalen van bestaande toepassingen naar de werkvloer. Met andere 
woorden: Kennisnet moet als innovator niet alleen ‘believers’ bedienen, maar ook het 
management en de meerderheid van de docenten. Daarnaast wordt een actievere rol van 
leerlingen wenselijk geacht, omdat zij doorgaans meer affiniteit hebben met ICT en nieuwe 
tools. De rollen van innovator en expert zijn aan het vervlechten. Dat proces zal zich doorzetten, 
naarmate ICT steeds meer geïntegreerd raakt in het onderwijsproces. 
Een centraal georganiseerde onderzoeks- en kennisfunctie blijft wenselijk (om versnippering en 
fragmentatie te voorkomen). Daarbij zijn een minder technologische insteek en een sterkere 
koppeling met onderwijsproces wenselijk. Het ontwikkelen van eigen producten en diensten 
door Kennisnet wordt wisselend beoordeeld. Mogelijk kan Kennisnet beter als (kennis)makelaar 
optreden; ineen doorverwijsfunctie naar al bestaande (en bewezen) producten en diensten.  
De verschillen tussen sectoren en tussen onderwijsinstellingen is een gegeven.  Dat de ene 
instelling verder is dan de andere  vereist maatwerk, hetgeen centraal (en dus op afstand) soms 
lastig te organiseren is. Aan het onafhankelijke, betrouwbare profiel én de sectoroverstijgende 
oriëntatie van Kennisnet wordt veel waarde gehecht, maar uiteindelijk zullen scholen zelf meer 
in staat moeten zijn eigen keuzes te maken. Belangrijk aandachtpunt bij alle activiteiten is dat 
Kennisnet verbindingen maakt met (de praktijk van) de werkvloer en dat ondersteuning 
plaatsvindt binnen de ‘gegeven’ (didactische) visie van scholen. Deze ontbreekt vaak bij 
scholen, zeker waar het gaat om de rol van ICT in het onderwijs. 
 
Marktwerking moet genuanceerd worden benaderd vanwege verschillende praktische en 
principiële overwegingen, zoals het behoud van de regie op het onderwijsproces. Sommige 
activiteiten, producten en diensten kunnen wel aan de markt worden overgelaten, maar anderen 
niet, zoals innovaties voor bijzonder onderwijs (maatwerk). Bovendien is de markt klein en levert 
zij in lang niet alle gevallen producten en ondersteuning van goede kwaliteit. 
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7 EMPIRISCHE TUSSENBALANS 

In dit hoofdstuk zetten we de empirische bevindingen uit de voorgaande drie hoofdstukken op 
een rij. Uit de weergave van alle gesprekken met belanghebbenden, de survey onder de 
scholen en de ateliers komt naar voren ,  dat voor het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs en de ondersteunde processen daarbij het belang van drie primaire 
aandachtsgebieden breed onderschreven wordt:  

1. Het verkennen van ICT-innovaties voor het onderwijs; 
2. Het doen van onderzoek naar de effecten en rendementen van ICT; 
3. Het zorgen voor gezamenlijk voorzieningen over de sectoren heen.  

 
Het verkennen van ICT-innovaties voor het onderwijs   
Innoveren gaat over het signaleren van trends, het organiseren en doordenken van 
bovensectorale oplossingen voor de ontsluiting van kennis en leermateriaal, en de overdracht 
van goede voorbeelden en experimenten met scholen. Op termijn is het denkbaar dat 
Kennisnet een aantal van deze activiteiten meer overlaat aan andere 
(onderwijsondersteunende) organisaties en commerciële partijen. De meerwaarde van 
Kennisnet op dit moment wordt weliswaar bevestigd, maar Kennisnet moet in de beleving van 
veel respondenten (meer) de verbinding leggen met de onderwijspraktijk (sector PO, directie 
VO). In het atelier met deze sector is aangegeven dat Kennisnet zowel de ontwikkelingen voor 
de lange termijn moet signaleren (‘trendwatching’) als de focus moet richten op bewezen 
technologieën binnen en buiten het onderwijsveld. Beide zijn noodzakelijk en sluiten elkaar niet 
uit, maar een balans is wel belangrijk. Primair moet ingezet worden op een breedtestrategie 
voor het onderwijs.  
 
Op sectoraal niveau in het VO en PO wordt gesteld dat Kennisnet meerwaarde heeft als 
innovator voor het onderwijs, maar dat het in essentie géén kernactiviteit is (PO en MBO). 
Verder blijkt dat Kennisnet deze rol vooralsnog moet blijven vervullen. Scholen zelf zijn 
kritischer en zien de toegevoegde waarde als beperkt of zien deze helemaal niet, vooral op het 
gebied van visievorming, bedrijfsvoering en deskundigheidsbevordering (zie de 
surveyresultaten in hoofdstuk 5). Tegelijkertijd geven zij wel aan dat hier een grote behoefte 
aan is. Meer concreet is de behoefte aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van digitaal 
leermateriaal en kennisontsluiting (PO en VO). Daarbij moet vooral aandacht zijn voor de 
inpasbaarheid in de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlijnen (VO). Bij de bijdrage van 
Kennisnet aan werkelijke institutionele vernieuwing van het onderwijs worden soms vraagtekens 
gezet (OCW). Bij het begeleiden van experimenten wordt gesteld dat deze aan de ene kant 
(met de publicaties die eruit volgen) bijdragen aan het vliegwiel dat een ‘sense of urgency’ en 
een cultuurveranderingsproces in de sectoren stimuleert (PO,VO, MBO). Anderzijds is er twijfel 
over het realiseren van de daadwerkelijk beoogde effecten, de borging in de onderwijspraktijk 
en de diffusie naar andere scholen (PO, MBO).  
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Vaardigheden en competenties van onderwijspersoneel worden vaak genoemd als belangrijke 
voorwaarden om ICT effectief te kunnen zetten. Hier ligt echter niet direct een rol voor 
Kennisnet, maar meer voor de lerarenopleidingen en scholen zelf (OCW). 
In de MBO-sector ziet men Kennisnet niet als innovator, maar als één van de strategische 
partners. Het zoek- en denkproces over onderwijsverbetering met ICT wordt vanuit instellingen, 
in samenspraak met saMBO-ICT, geadresseerd en leidt tot een gebundelde vraagarticulatie. 
Deze bottom-up benadering geeft een invulling aan de eigen verantwoordelijkheid van scholen 
en instellingen, en daar ‘hoort’ het ook (OCW). 
 
Kennisnet is in de beleving van de sectoren PO en VO voor de komende jaren - vooralsnog - de 
meest aangewezen organisatie om de innovatierol op zich te nemen. De redenering daarachter 
is dat Kennisnet de afgelopen jaren een groot relatienetwerk heeft opgebouwd en veel expertise 
heeft op het snijvlak van ICT en onderwijs. Andere argumenten zijn het feit dat Kennisnet als  
organisatie boven en over sectoren kijkt en kennis probeert te bundelen en te verspreiden. 
Bovendien kan Kennisnet transparantie creëren in het aanbod van materiaal en diensten uit de 
markt (OCW).  Daarnaast heeft het onafhankelijk profiel van Kennisnet een 
vertrouwenwekkende meerwaarde als kennispartner voor het onderwijs (zie de ateliers in 
hoofdstuk 6) en ontbreek deze kennis (nog) binnen de sectoren zelf.  
 
Op de vraag waar de verantwoordelijkheid voor deze taken ligt of idealiter zou moeten liggen, 
komt eveneens een heldere lijn naar voren. De inrichting van het onderwijsproces is een 
verantwoordelijkheid van de scholen zelf (en de sector). Dit aspect delen alle respondenten en 
komt zowel uit de interviews, ateliers én de resultaten van de enquêtes onder de scholen naar 
voren. Kortom, de sectoren moeten de inzet van ICT in het onderwijs zelf kunnen bepalen, niet 
alleen als taak maar ook vanuit hun verantwoordelijkheid (directie VO, BVE). Op dit moment is 
het beeld dat de kennis om dit zelf te doen niet voldoende bij scholen aanwezig is en dat 
daarom een centrale ondersteuning wenselijk is. Een sterke beleidsmatige invulling door het 
veld is daarbij wel een voorwaarde (PO, VO, MBO). Concrete implementatievraagstukken op 
scholen komen verder regelmatig naar voren. Hierbij kan Kennisnet maar een beperkte rol op 
zich nemen, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke ‘platte’ ICT voorzieningen of in de rol van 
‘kennismakelaar’. Zoals aangegeven vervult Kennisnet geen echte rol als innovator voor het 
MBO, maar ligt deze bij saMBO-ICT. Kennisnet wordt in het MBO wel gezien als één van de 
strategische kennispartners (MBO, BVE).  
 
Als risico’s van het verminderen van centrale ondersteuning wordt vooral de verwachting 
uitgesproken dat dit leidt tot een ondoorzichtiger marktaanbod, aansluitingsproblemen tussen 
sectoren en een versnippering van kennis en informatie (zie ateliers). 
  
Het doen van onderzoek naar effecten en rendementen van ICT 
De rol van expert omvat het terugbrengen van kennis en expertise naar scholen en versterking 
van de lokale en sectorale kennispositie (sector PO, MBO). De behoefte bestaat om in de 
toekomst meer onderzoek te doen vanuit een praktische onderwijskundige insteek, dus niet 
meer vanuit een sterk technologische focus. Een juiste ‘dosering’ van de hoeveelheid informatie 
en publicaties is soms lastig (sector PO en VO) en leidt soms tot een informatieballast voor 
docenten. De waarde van de expertrol ligt in het evidence-based onderzoek over effecten van 
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innovatieve toepassingen (sector MBO) en de vertaling ervan naar de werkvloer (ateliers). Een 
positief gewaardeerd product dat voortvloeit uit deze rol is de tool Vier in Balans. Deze tool 
geeft onderwijsinstellingen een helder beeld over de situatie van het gebruik van ICT in de 
eigen instelling. Afgaande op de wensen van de respondenten moet het accent in de toekomst 
vooral liggen op maatwerkondersteuning van docenten (directie PO) en de rol van 
’kennismakelaar’ (OCW). 
 
De opvattingen over de meerwaarde van Kennisnet als expert lopen sterk uiteen. Er zijn 
respondenten die aangeven dat de rol van expert in principe geen taak van Kennisnet is (sector 
PO). De rol wordt echter wel gewaardeerd (MBO). Binnen OCW is men in het algemeen van 
mening dat Kennisnet meerwaarde heeft, zolang het gebruik van ICT in onderwijs nog niet 
geland is en de markt van vraag en aanbod niet volwassen is. De scholen zijn aanzienlijk 
kritischer over de rol van Kennisnet als expert. Alle respondenten zijn het echter wel eens over 
het algemene nut van onderzoek naar de effecten van ICT.  
Een belangrijk reden om Kennisnet voorlopig deze activiteiten te laten uitvoeren is de behoefte 
aan bovensectorale expertise en het voorkomen van versnippering met een bepaalde vorm van  
centrale coördinatie en regie (sector VO). Daarnaast is Kennisnet een organisatie met een 
collectief geheugen van het onderwijsdomein. Verder is Kennisnet in staat om de wereld van 
techniek en onderwijstoepassing op onafhankelijke wijze met elkaar te verbinden (OCW).  
 
Het zorgen voor gezamenlijk voorzieningen over de sectoren heen 
De onafhankelijke positie en bovensectorale oriëntatie van Kennisnet worden concreet 
zichtbaar in  gemeenschappelijke voorzieningen en diensten, waaronder portalen als Wikiwijs, 
eigen websites met informatief materiaal (Kennisnet.nl of website Kids) en het vindbaar maken 
van leermateriaal in allerlei repositories met voorzieningen als Edurep.  De perceptie over de 
meerwaarde van Kennisnet als dienstverlener varieert van dé belangrijkste rol (sector PO), een 
rol met veel (sector VO, directie VO) of bijzondere meerwaarde (sector MBO) tot een rol met 
beperkte meerwaarde (directie PO, directie BVE). De scholen zijn eenduidiger en (wederom) 
kritisch over de meerwaarde van Kennisnet als (bovensectorale) dienstverlener (zie survey). De 
helft van de responderende scholen geeft echter wel aan de bevraagde diensten en producten 
te gebruiken en dit in de toekomst te blijven doen. Een mogelijke verklaring voor dit gebruik is 
dat de producten nu ‘gratis’ zijn. Aangetekend moet worden dat bepaalde technologieën als 
Edurep voor scholen niet direct zichtbaar zijn. Scholen zullen dat pas ervaren, als deze 
producten er niet meer zouden zijn. 
Belangrijke argumenten om Kennisnet de rol van dienstverlener te laten uitvoeren zijn de 
bovensectorale oriëntatie van Kennisnet (sector VO), het onafhankelijk profiel van Kennisnet 
(directie VO, sector MBO) en het feit dat Kennisnet de historie van het onderwijs kent (sector 
MBO). De meerwaarde van Kennisnet in deze rol blijft aanwezig, ook bij een volwassen markt 
(directie leraren). 
De rol van dienstverlener ziet men vooral in het toekomstproof maken van digitaal leermateriaal 
(sector VO), het faciliteren van fora zonder daarbij de inhoud bepalen (directie PO), het inrichten 
van platforms voor kennisuitwisseling, het uitbouwen van Wikiwijs (directie Kennis), het 
ondersteunen van scholen en het verwijzen naar diensten van derden zonder deze zelf te 
ontwikkelen (ateliers).   
 



 

56 

Wanneer deze taak wordt doorgetrokken naar de toekomst, denken respondenten aan een 
positie van Kennisnet als ‘consumentenbond’ of keurmerkinstituut. Enerzijds vanuit het zicht dat 
Kennisnet heeft op het aanbod van beschikbare diensten en anderzijds, omdat Kennisnet deze 
kan koppelen aan (minimale) randvoorwaarden of kwaliteitscriteria (ateliers). 
Samenwerking met andere organisaties als educatieve uitgeverijen kan interessant zijn (directie 
PO). Marktwerking is echter niet altijd een oplossing, gezien het feit dat commerciële partijen 
zich veelal op de massa richten en minder op specifieke groepen (speciaal onderwijs of  
leerlingen met bijzonder talent). De toegankelijkheid van onderwijsmateriaal kan verder in het 
geding raken als bepaalde marktpartijen teveel eigen zeggenschap krijgen over het digitaal 
leermateriaal en over het platform waarin dit wordt aangeboden (directie leraren).   
 
Verdeling van middelen 
De opvatting van scholen is dat het overgrote deel van de beschikbare middelen voor ICT in het 
onderwijs naar scholen zelf moet. De redenering daarachter is dat implementatie idealiter plaats 
vindt op de werkvloer en dat centrale ondersteuning daar te ver vanaf staat. Vanuit de 
sectororganisaties wordt ook gepleit om het budget voorlopig bij Kennisnet te behouden.  
PO:  Het budget vooralsnog behouden bij Kennisnet;  
VO:  Het budget vooralsnog behouden bij Kennisnet; 
MBO:  Het budget naar Kennisnet onder voorwaarde dat instellingen bepalen wat Kennisnet  
 doet (programmering); 
OCW:  Het departement heeft een voorkeur voor een tussenvariant met een (geleidelijke)  
 beperking van centrale financiering (alleen voor taken in basisvoorzieningen  
 en kennisdeling).  
Over de verdeling van middelen bestaat verschil van mening tussen scholen, de sectoren en 
het departement. Maar voor de langere termijn delen allen het streven van eigenaarschap op 
scholen en decentrale verantwoordelijkheid voor de besteding van middelen.  
 
In deze empirische tussenbalans is een integraal overzicht gegeven van uiteenlopende 
observaties en behoeften die vanuit het onderwijsveld en het departement zijn geuit. Daarbij is 
het noodzakelijk te bedenken dat niet zonder meer invulling kan worden gegeven aan alle 
wensen en behoeften, zoals die door alle respondenten naar voren zijn gebracht. Behoeften en 
wensen van een actor kunnen bijvoorbeeld op gespannen voet staan met de (vermeende) 
belangen, taken of verantwoordelijkheden van andere actoren in en/of buiten het onderwijs. 
Hieraan besteden we in het volgende hoofdstuk aandacht.  
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8 ANALYSE: RATIONALITEITEN EN SCENARIO’S 

8.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de empirische bevindingen geanalyseerd en geïnterpreteerd met 
behulp van de verschillende rationaliteiten die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. We hanteren 
achtereenvolgens de politiek-bestuurlijke rationaliteit (paragraaf 8.2), de economische 
rationaliteit (paragraaf 8.3), de technische rationaliteit (paragraaf 8.4) en de onderwijskundige 
rationaliteit (paragraaf 8.5). Het doel van deze analyse is om met behulp van de verschillende 
rationaliteiten enkele relevante spanningsvelden zichtbaar te maken die anders verborgen 
zouden blijven.  

8.2 POLITIEK-BESTUURLIJKE RATIONALITEIT 

Belangrijke aandachtpunten in de politiek-bestuurlijke rationaliteit zijn de verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de belangen van de betrokken partijen (die onderling 
strijdig kunnen zijn), macht (en invloed), vertrouwen en legitimiteit. Een (institutioneel) gegeven 
binnen dit onderzoek is dat verschillende partijen op en rondom het onderwijsdomein actief zijn 
(individuele onderwijsinstellingen, sectorraden, Kennisnet, het ministerie van OCW, DUO, 
educatieve uitgeverijen, etc.). Hoewel deze actoren een gedeeld belang hebben bij het 
aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in Nederland, kan desondanks sprake zijn van 
tegengestelde belangen, opvattingen of accenten bij het realiseren van onderwijsdoelen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van ICT in het onderwijsproces. Het onderwijsveld kenmerkt 
zich door een hoge mate van verschillen tussen de sectoren PO, VO en MBO en verschillen 
binnen de sectoren op schoolniveau. Niet alleen de omvang van een school, maar ook de 
omvang en differentiatie binnen een sector kan een rol spelen bij de mate waarin behoeften 
kunnen worden geuit. 
Wat betreft de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bestaat verschil 
van opvatting over welke taken en verantwoordelijkheden al dan niet ‘thuishoren’ bij 
Kennisnet. Dat is niet alleen een principiële, maar ook een strategische discussie. Scholen zijn 
stellig in hun overtuiging dat ‘eigenaarschap’ bij de scholen hoort en ICT op de werkvloer 
handen en voeten moet krijgen. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat niet iedere school 
(bijvoorbeeld een kleine onderwijsinstelling) in staat is om bepaalde taken die Kennisnet nu 
vervult (bijvoorbeeld het signaleren van relevante innovaties) op korte termijn over te nemen. 
Daar komt bij dat Kennisnet de afgelopen jaren veel kennis en expertise heeft opgebouwd. 
Verder heeft Kennisnet een onafhankelijk profiel, kennis van ICT op het snijvlak met het 
onderwijsproces en een sectorbrede en sectoroverstijgende oriëntatie. Dit alles maakt 
Kennisnet tot een belangrijke strategische kennispartner voor onderwijsinstellingen. In 
aanvulling daarop is geconstateerd dat het bij gemeenschappelijke vraagstukken wenselijk is 
om dit centraal te organiseren. Hierbij zijn genoemd de standaardisatie rond 
gegevensuitwisseling tussen scholen, metadatering van digitaal leermateriaal en 
gemeenschappelijke basisvoorzieningen, zoals het platform Wikiwijs en activiteiten gericht op 
kennisdeling.  
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Kennisnet is proactief bezig om haar eigen positie te versterken door bijvoorbeeld haar 
activiteiten te verbreden en aansluiting te zoeken bij andere organisaties. Genoemd in dit kader 
zijn lerarenopleidingen en scholen in het kader van professionalisering van docenten. De ICT-
vaardigheden van veel docenten zijn vaak beperkt en worden vaak als belangrijk 
aandachtspunt genoemd. Op dat vlak ziet Kennisnet een rol voor zichzelf weggelegd. Dergelijke 
activiteiten kunnen fricties veroorzaken, omdat Kennisnet zich daarmee kan begeven op het 
domein van andere organisaties die een eigen verantwoordelijkheid hebben bij de 
professionalisering van docenten zoals vooral docentenopleidingen en onderwijsinstellingen 
zelf. Een ander voorbeeld heeft betrekking op de relatie tussen ICT en het primaire 
onderwijsproces. Verschillende malen is door respondenten het risico benoemd dat Kennisnet 
zich gaat bemoeien met het primaire proces, terwijl dat een verantwoordelijkheid van de 
instellingen zelf is: Kennisnet is géén onderwijskundig expertisecentrum en moet dat ook niet 
zijn. Van bemoeienis is echter geen sprake wanneer Kennisnet de bestaande didactische visie 
van scholen als uitgangspunt neemt. Naar verwachting wordt dit vraagstuk steeds minder 
urgent, omdat ICT steeds meer verweven raakt met het primair onderwijsproces en scholen ICT 
steeds meer integraal zullen incorporeren bij het bepalen van hun visie op het onderwijs.  
 
Verder is een sterke behoefte geuit om de beleidsmatige invulling van Kennisnet (de 
programmering) meer samen met en vooral door de scholen en sectoren te laten (mee) 
bepalen. Tegen deze achtergrond zijn destijds de Kenniskamers opgericht die samen de 
Programmaraad vormen en die Kennisnet adviseren bij de strategische prioritering.  
 
Vanuit deze rationaliteit worden risico’s van marktwerking zichtbaar, zoals de 
gemeenschappelijke wens van onderwijsinstellingen om de regie op het onderwijsproces niet 
in handen te leggen van de markt (uitgevers e.d.) of het behoud van eigenaarschap van 
gegevens. Marktontwikkeling is in toenemende mate zichtbaar, maar laat bepaalde niches 
liggen, heeft geen bovensectoraal belang en organiseert (veelal) niet de transparantie van het 
aanbod. Ook onderlinge samenwerking tussen marktpartijen is geen vanzelfsprekendheid met 
het oog op onderlinge concurrentie. Verder kan de toegang tot onderwijsinformatie door 
beprijzing van diensten leiden tot verschillen tussen scholen, afhankelijk van hun financiële 
positie. Ten slotte zijn de diensten en producten van Kennisnet  
nu beschikbaar voor de sector als geheel. Vanuit dergelijke argumenten kunnen in bepaalde 
gevallen publieke interventies wenselijk en legitiem blijven. Bijvoorbeeld voor leerlingen met 
bijzondere leerbehoeften (achterblijvers maar ook talentvolle voorlopers). Commercieel zijn dit 
geen interessante doelgroepen. Uit de survey blijkt bijvoorbeeld dat Acadin17 door slechts 4% 
van de responderende scholen wordt gebruikt (zie tabel 5.1). Dit lage gebruik zegt echter niets 
over het nut van deze bijzondere voorzieningen. 

8.3 ECONOMISCHE RATIONALITEIT 

Belangrijke aandachtspunten in de economische rationaliteit zijn effectiviteit, efficiency en 
concurrentie tussen organisaties. Bij de economische rationaliteit gaat het om de vraag hoe de 
beschikbare (publieke) middelen kunnen en mogen aangewend. Daarbij gaat het ook om de 

                                                 
17 een digitale werk- en leeromgeving voor leerlingen met cognitief talent  
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vraag wat de kosten en baten zijn en hoe deze over de partijen zijn verdeeld. Bij innovaties zijn 
de baten en lasten soms niet gelijk over de actoren verdeeld. Een belangrijke (politiek-
bestuurlijke) trigger is de wens om meer efficiëntie en effectiviteit te realiseren in het 
onderwijsdomein. ICT kan daarbij een belangrijke rol spelen.  
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan samenwerking tussen Kennisnet en andere 
organisaties, waarbij het accent ligt op het gebruik maken van elkaars kennis en het 
voorkomen van dubbel en (soms) onnodig onderzoek. Een (verregaande) samenwerking 
tussen SURF en Kennisnet of het op termijn opgaan in één ondersteuningsorganisatie voor 
het gehele onderwijs is verschillende malen als wenkend perspectief voor de toekomst 
genoemd. Daarnaast is ook de mogelijkheid naar voren gebracht dat Kennisnet bepaalde 
diensten zou kunnen leveren tegen een verrekenprijs of zelfs geheel zou kunnen overlaten 
aan marktpartijen. Een voordeel van een prijskaartje aan producten is dat dit mogelijk een 
betrouwbare indicatie geeft van het nut en de noodzaak van de producten en de diensten. 
Hierbij dient wel te worden gewezen op het feit dat aan marktwerking ook (economische) 
nadelen verbonden kunnen zijn. In dat kader zijn kritische geluiden geuit over producten van 
de markt, het gebrek aan ondersteuning, de contracten waar instellingen soms jaren aan vast 
zitten, de relatief kleine markt in Nederland (als gevolg waarvan er weinig concurrentie is) en 
het gebrek aan transparantie. Daarnaast richten marktpartijen zich doorgaans op de massa en 
niet op niches. Voor bepaalde groepen leerlingen (bijvoorbeeld het speciaal onderwijs) zal dus 
niet snel een markt ontstaan. Daarnaast kan een overdracht van publieke initiatieven aan de 
markt de toegankelijkheid van onderwijsgegevens in gevaar brengen.  
 
Wat betreft de mogelijke financieringsmodellen, kan een vorm van vraagfinanciering (zoals 
SURF) aansluiten bij het uitgangspunt van eigenaarschap bij de scholen. Scholen hebben 
namelijk in de surveys aangegeven de middelen voor ICT het beste zelf te kunnen besteden. 
De vraag is wel of individuele scholen in staat zijn om ICT-middelen doelmatig en doeltreffend 
te besteden. Het is namelijk goed mogelijk dat dergelijke middelen voor andere doeleinden 
worden besteed (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud van scholen).  

8.4 ONDERWIJSKUNDIGE RATIONALITEIT 

Het belangrijkste aandachtpunt in de onderwijskundige rationaliteit is de kwaliteit van het 
onderwijs. Hierbij is de vraag aan de orde welke ondersteunende rol ICT kan spelen bij het 
verbeteren van het onderwijs in Nederland. Daarbij richt de aandacht zich in het bijzonder op 
de volgende onderwijskundige aspecten:  

1. Digitaal leermateriaal (creëren, ontsluiten, delen en gebruiken); 
2. Professionalisering (ondersteuning van docent); 
3. Efficiënte inzet middelen (bijv. tijd- en plaatsonafhankelijkheid); 
4. Intelligente Informatieketen (optimaliseren van bijv. informatie-uitwisseling). 

Tegen deze achtergrond is het belangrijk dat ICT voldoende tussen de oren zit bij docenten.  
In dat kader is het belangrijk dat Kennisnet techniek verbindt met de alledaagse 
onderwijspraktijk. ICT-vaardigheden van onderwijzend personeel en hun affiniteit met ICT zijn 
doorgaans beperkt. Dat geldt eigenlijk voor alle sectoren. De verwachting is dat in de toekomst 
op het gebied van het toekomstproof maken van digitaal leermateriaal er nog een taak voor 
Kennisnet ligt. Uit de survey blijkt dat Kennisnet op dit moment weinig tot geen ondersteuning 
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biedt bij visievorming en beleid op het gebied van ICT op school, het verbeteren van de 
bedrijfsvoering, het gebruik van digitaal leermateriaal in de lessen, de bevordering van de 
deskundigheid van onderwijs(ondersteunend) personeel en vernieuwing van het onderwijs.  
 
Verder ligt er een duidelijke relatie met het politiek-bestuurlijke vraagstuk van het lerarentekort 
en de arbeidsmarkt. In recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) wordt geconstateerd dat het ICT-gebruik op (PO) scholen in de 
afgelopen decennia sterk is toegenomen. De intensiteit van het computergebruik is echter nog 
beperkt. Er zijn tegelijkertijd aanwijzingen dat ICT-gebruik kan leiden tot meer variatie in functies 
op scholen en een bijdrage kan leveren aan de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar18

. 
Om het gebruik in de toekomst te stimuleren wordt gesteld dat het van belang is dat de 
deskundigheid van (toekomstige) leraren op het gebied van ICT en onderwijs op orde is. De 
huidige generatie leraren én de toekomstige leraren moeten adequate kennis hebben van 
toepassingen van. ICT, de wijze waarop zij dat kunnen inzetten en het didactische gebruik 
(onderwijsinhoudelijk rendement). Verder wordt het van belang geacht dat er inzicht moet zijn in 
wat het management en de leraren vinden van de mate en intensiteit van het ICT-gebruik in het 
onderwijs (inclusief thuisgebruik) en welke rol zij voor zichzelf zien in het veranderen van het 
onderwijsproces (als gevolg van of met het gebruik van ICT). 

8.5 TECHNISCHE RATIONALITEIT  

Aandachtspunten bij de technische rationaliteit zijn standaardisatie, metadatering, 
basisvoorzieningen en technische infrastructuur. Uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan 
een partij die bovensectorale uitdagingen ter hand neemt. Kennisnet komt daarbij in beeld als 
een potentieel belangrijke partij, vanwege het onafhankelijke profiel en de sectoroverstijgende 
oriëntatie. Standaardisering en het maken van uitwisselingsafspraken worden belangrijk 
geacht op sectoraal en bovensectoraal niveau19. Individuele scholen hebben dit directe inzicht 
niet altijd, hooguit bij het wegvallen ervan (“de techniek onder de motorkap”). Daarnaast kan 
Kennisnet een belangrijke rol vervullen als intermediair tussen onderwijs en ICT-infrastructuur. 
In het afstemmen van technische en niet-technische standaarden ligt een belangrijke rol voor 
(een onafhankelijke organisatie als) Kennisnet. Bij metadatering van digitaal lesmateriaal ligt 
een (mogelijke) taak voor Kennisnet. Het is echter niet louter een technologisch vraagstuk, 
maar het heeft ook te maken met de bereidheid van docenten om lesmateriaal te (kunnen) 
gebruiken, uit te willen wisselen en leermiddelenbeleid. Metadatering leeft sterk bij het 
departement, maar vooralsnog nauwelijks op de werkvloer. Wat betreft de technologische 
oriëntatie van Kennisnet is een duidelijke behoefte zichtbaar met betrekking tot het slaan van 
een brug naar een (meer) inhoudelijke onderwijskundige benadering. 

8.6 SPANNINGSVELDEN 

In voorgaande paragrafen zijn de verschillende opvattingen en uitspraken uit de verschillende 
onderwijssectoren en het ministerie van OCW met behulp van vier rationaliteiten nader 
                                                 
18 Arbeidsmarktanalyse Primair onderwijs, 2011, CAOP Research, SBO, maart 2011, P.34-35 
19 Zie onderzoeksrapport Schakelpunt Veld (2009)  
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geanalyseerd. Wanneer we de vergaarde inzichten uit de vier rationaliteiten met elkaar 
confronteren dan zijn verschillende spanningsvelden zichtbaar: 

 De politiek-bestuurlijke ‘wens’ om op gebieden waar marktwerking ontstaat de rol van 
Kennisnet sterk te verminderen, kan op gespannen voet staan met de onderwijskundige 
rationaliteit van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In het onderzoek is 
naar voren gekomen dat marktwerking niet hoeft te resulteren in betere producten voor 
het onderwijs. Een oplossingsrichting die is aangegeven is dat Kennisnet in dit 
spanningsveld een organisatie is die het aanbod van de markt transparant maakt en die 
vanuit een objectieve en onafhankelijke positie een betrouwbare partner is voor scholen 
(adviserende rol). 

 Daarnaast kan marktwerking op gespannen voet staan met de (principiële) behoefte van 
het onderwijsveld om de regie op het onderwijsproces niet te verliezen. Het verzorgen van 
onderwijs is een publieke taak en dient een publiek belang. 

 De proactieve opstelling van Kennisnet richting scholen en nieuwe 
samenwerkingspartners kan niet los worden gezien van strategisch handelen 
(‘overlevingsstrategie’). Als gevolg hiervan is het zicht op de kerntaken van Kennisnet 
vertroebeld. De proactieve opstelling van Kennisnet is ook mede een gevolg van het 
onvermogen van scholen om zelf tot een (gebundelde) vraagarticulatie richting de markt 
te komen. Differentiatie en fragmentatie van het onderwijsdomein hebben hier mee te 
maken. 

 De politiek-bestuurlijke opvatting van eigenaarschap bij scholen kan op gespannen voet 
staan met het efficiënt en effectief vertalen van ICT naar de werkvloer (bijvoorbeeld in het 
licht van de beperkte middelen van kleine scholen). 

 Onderwijskundig levert de toenemende verwevenheid met ICT in het primair 
onderwijsproces een spanningsveld op met de (politiek-bestuurlijke) opvatting over taken, 
rollen en bevoegdheden tussen organisaties in het onderwijsveld (Kennisnet, 
onderwijsbegeleidingsdienst, lerarenopleidingen etc.).  

 Het belang van bepaalde gemeenschappelijke uitdagingen (standaardisatie, meta-
datering) wordt wel gezien op sectoraal en bovensectoraal niveau, maar niet voldoende 
onderkend door het veld. 

8.7 SCENARIO’S  

Op basis van het empirisch materiaal (interviews, survey en ateliers) en de beschreven analyse 
aan de hand van de verschillende rationaliteiten komen drie scenario’s in beeld: 
 Scenario 1: Kennisnet verzorgt basisvoorzieningen, kennisdisseminatie en de innovator- en  

 expertrol vanuit een sterke onderwijsinhoudelijke invalshoek; 
 Scenario 2: Kennisnet verzorgt de basisvoorzieningen en kennisdisseminatie; 
 Scenario 3: Kennisnet beperkt zich tot basisvoorzieningen. 

 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat twee alternatieve varianten, welke niet zijn opgenomen in 
figuur 1, op dit moment niet realistisch lijken op basis van de empirie en daarom niet nader 
zullen worden uitgewerkt. Dit betreft een scenario waarin Kennisnet helemaal géén taken meer 
uitvoert en een scenario waarin Kennisnet méér taken uitvoert dan bij scenario 1 is 
aangegeven.  
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Figuur 1: Drie mogelijke scenario’s   
 

 
Scenario 1 
In het eerste scenario vervult Kennisnet een aantal belangrijke taken in de basisvoorzieningen: 
het faciliteren en organiseren van standaarden in het onderwijs, de (kennis)infrastructuur en het 
beheer van gezamenlijke voorzieningen. In het kader van standaardisatie gaat het over het 
organiseren en optimaliseren van de informatievoorziening, gegevensuitwisseling en 
kennisdeling in de onderwijsketen20. Taken liggen in het organiseren van 
uitwisselingsstandaarden en de koppeling van verschillende (ondersteunende) systemen in het 
onderwijs. Deze ‘interoperabiliteit’ is wenselijk vanuit efficiencyoverwegingen - docenten, en  
leerlingen, hoeven bijvoorbeeld niet steeds in verschillende systemen opnieuw in te loggen- 
maar ook vanuit duurzaamheid van gegevens en hun toegankelijkheid in de toekomst. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om leerlinginformatie (dossiers en leerlijnen), verantwoordingsinformatie 
of (basis)indicatoren van scholen (zie bijvoorbeeld Vensters voor Verantwoording in het VO). 
Daarnaast liggen er taken op het gebied van de integratie en beveiliging van informatie-
systemen, dit ten behoeve van onder meer de betrouwbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid 
van onderwijsgegevens (benchmarking). Ten slotte wordt gewezen op een aantal 
exemplarische voorbeelden als Edurep, een belangrijke standaard voor het vindbaar maken 
van digitaal leermateriaal in verschillende repositories en de authenticatievoorziening Entree. 
Wat betreft het organiseren en beheren van gezamenlijke voorzieningen speelt bijvoorbeeld de 
(voorgenomen) komst van de verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen in het 
primair en voortgezet onderwijs, waarbij een duidelijke bovensectorale opgave ligt die samen 
met de onderwijssectoren moet worden opgepakt. In dat opzicht blijft een vraaggestuurde 
taakinvulling een belangrijk uitgangspunt.  
 
Daarnaast heeft Kennisnet in dit scenario een rol in het dissemineren van kennis. Bij 
kennisdisseminatie moet onder meer worden gedacht aan het faciliteren van online platforms of 
portals zonder daar zelf inhoud voor aan te leveren. Daarbij kan gewezen worden op initiatieven 

                                                 
20 Zie rapport ‘Ketensamenwerking in het onderwijsveld; Een nadere verkenning van het Schakelpunt veld, CPI (2009) 
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om digitaal leermateriaal toegankelijk te maken voor onderwijsprofessionals. De platforms 
Wikiwijs en Leraar24 zijn vaak genoemd in dit onderzoek. Hierbij dient wel te worden gewezen 
op het feit dat Kennisnet niet de enige organisatie is die dergelijke initiatieven ontplooit (zie 
bijvoorbeeld het digitale leermiddelenplein van SLO of Teachers Channel;  
http://www.teacherschannel.nl/). Rond Wikiwijs wordt bovendien een onderwijsinhoudelijke rol 
voor de sectororganisatie (VO) vervuld door digitaal leermateriaal te waarderen met een 
onderliggend proces van systematische kwaliteitszorg. In het kader van kennisdisseminatie kan 
eveneens worden gedacht aan een rol van Kennisnet als onafhankelijke informatiemakelaar die 
vraag en aanbod van kennis in het onderwijsveld bij elkaar brengt.  
 
Ten derde geeft Kennisnet in dit scenario invulling aan de rol van expert/innovator vanuit een 
onderwijskundige insteek. Het laatste betekent een duidelijke verandering ten opzichte van de 
huidige invulling van de innovator- en expertrol. Momenteel wordt de invulling van deze rol 
gedreven vanuit technologische vernieuwingen en innovaties, gericht op de innovators (en 
mogelijkerwijs de ‘early adopters’). Dit kan deels gebaseerd zijn op de perceptie van 
belanghebbenden, maar uit de empirische data komt duidelijk een behoefte naar voren dat de 
invulling van deze rol moet worden gezocht vanuit een onderwijs(kundige) gedachte (en de 
feitelijke implementatie op school). Temeer omdat de leidende vraag is hoe kan het onderwijs 
kwalitatief verbeterd worden? ICT-middelen zijn in dat opzicht soms volgend maar maken ook 
bepaalde vernieuwingen mogelijk (een wisselwerking). Een implicatie hiervan is dat de 
onderzoeken die Kennisnet uitvoert of laat uitvoeren (beter) vertaald worden naar de werkvloer 
en de resultaten van onderzoek op een actieve manier ‘doorwerken’ richting de werkvloer 
(doorwerkingstrategie). De technologie-gedreven focus van Kennisnet wordt wel gezien in de 
zorg voor bovensectorale voorzieningen en het organiseren van bijvoorbeeld horizontale en 
verticale gegevensuitwisseling (de technologie ‘onder de motorkap’). In dit scenario behoudt 
Kennisnet veel basistaken en –rollen, weliswaar met een inhoudelijk ander karakter.  
 
Consequenties scenario 1 
Het voordeel van het beleggen van de innovator- en expertrol bij Kennisnet is dat middelen 
gebundeld worden om innovaties sectoraal en bovensectoraal te laten bijdragen aan de 
verbetering van het onderwijs. Echter, vanuit het empirisch materiaal blijkt dat sprake is van de 
breed gedragen opvatting dat uiteindelijk de scholen en sectororganisaties de activiteiten die 
horen bij de innovator- en expertrol zélf moeten kunnen invullen en daar ook een 
verantwoordelijkheid in hebben. Daarnaast verschijnen er steeds meer partijen op de markt die 
activiteiten met betrekking tot de innovator- en expertrol op zich (kunnen) nemen (te denken valt 
aan landelijke pedagogische centra, onderwijsbegeleidingsdiensten, commerciële organisaties 
en instellingen voor het hoger onderwijs). Een risico van de invulling van de innovator- en 
expertrol vanuit een onderwijsinhoudelijke focus door Kennisnet is dan ook dat dit tot 
verstoringen op de markt kan leiden omdat deze verantwoordelijkheden elders zijn belegd.  
Bovendien, als scholen bepaalde ondersteuning met ICT nuttig vinden en waarderen, dan 
zullen zij de bereidheid moeten tonen om hiervoor te betalen. Dat vereist vrijheid bij scholen om 
de middelen naar eigen keuze te besteden. Een potentieel risico dat op dit moment in beeld 
komt is dat scholen deze middelen kunnen aanwenden voor andere doeleinden dan waarvoor 
deze zijn bedoeld. 
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Financieringsmodel scenario 1 
De basisfinanciering van Kennisnet blijft in dit scenario relatief onveranderd. Tot op zekere 
hoogte is dit financieringsmodel in lijn met de voorkeur van de onderwijssectoren om vooralsnog 
de meeste middelen aan Kennisnet beschikbaar te stellen onder de nadrukkelijke voorwaarde 
dat de instellingen (via de sectororganisaties) bepalen wat Kennisnet vervolgens met deze 
middelen doet. De sectororganisaties verwachten dat het rendement op dit moment dan hoger 
is dan wanneer de middelen rechtstreeks naar de onderwijsinstellingen zouden gaan. Hierdoor 
kan (eventueel) maar een beperkt deel van de middelen verschoven worden naar de scholen. 
Een consequentie daarvan is dat er minder tegemoet gekomen kan worden aan de wens vanuit 
onderwijsinstellingen om meer energie te steken in de daadwerkelijke implementatie van ICT in 
de klas en de professionalisering van onderwijspersoneel. Denkbaar zou kunnen zijn dat deze 
programmering sterker verbonden wordt met de financiering van Kennisnet vanuit de 
sectororganisaties, analoog aan het ‘lidmaatschap’ van het hoger onderwijs (HBO/WO) bij de 
financiering van SURF. Een transitie van (in dit scenario) centrale financiering naar een fase 
van ‘gedwongen’ winkelnering bij Kennisnet betekent niettemin dat sprake moet zijn van 
voldoende vermogen binnen de sectoren om dit te kunnen doen (zie ook scenario 2).  
 
Scenario 2 
In het tweede scenario vervult Kennisnet een aantal kerntaken in de basisvoorzieningen en 
vervult daarnaast een rol in het dissemineren van kennis (zie beschrijving bij het eerste 
scenario). In dit scenario is er sprake van minder directe betrokkenheid bij het primaire 
onderwijsproces, zoals in scenario 1 nog wel het geval is vanuit de rol van innovator en expert. 
De focus van taken en activiteiten verschuift van het primaire, naar het ondersteunende 
(secundaire) proces. In het tweede scenario worden de huidige basistaken en -rollen van 
Kennisnet teruggebracht en verschuiven verantwoordelijkheden via sectororganisatie(s) naar 
onderwijsinstellingen, dit vereist wel een bepaalde volwassenheid bij scholen, de markt en een 
mogelijk andere rol voor sectororganisaties (bijvoorbeeld in het organiseren en bundelen van 
vraagarticulatie uit de sector). In deze randvoorwaardelijke sfeer, die vraagt om ‘local 
empowerment’ zijn ten minste van belang de kennis over de didactische inzet van ICT, 
adequate professionalisering van onderwijspersoneel, zelforganiserend vermogen in de sector, 
versterking van lokaal (educatief) leiderschap en voldoende kennis van (meerjaren) financieel 
management binnen instellingen. Uiteindelijk wordt daarmee invulling gegeven aan het 
uitgesproken uitgangspunt van eigenaarschap bij de scholen.  
 
Consequenties scenario 2 
De implicaties en argumentatie met betrekking tot de basisvoorzieningen zijn al bij het eerste 
scenario beschreven. Het behouden van de kennisdisseminatie-taak bij Kennisnet kan 
beargumenteerd worden vanuit het feit dat Kennisnet de afgelopen jaren veel expertise en 
netwerken heeft opgebouwd. Hierdoor is Kennisnet goed in staat om de (sectorale en 
bovensectorale) vraag en aanbod van kennis in het onderwijsveld bij elkaar te brengen en het 
aanbod van de markt transparant te maken. Veel onderwijsinstellingen zijn daartoe, 
bijvoorbeeld als gevolg van een beperkte omvang en capaciteit, niet makkelijk toe in staat. Een 
aantal onderscheidende karakteristieken van Kennisnet waaronder onafhankelijkheid, 
objectiviteit en vrij van commerciële belangen, zijn waardevol bij het invullen van de 
kennisdisseminatie-taak. De markt heeft deze kenmerken veelal niet en is dus minder goed in 
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staat om de rol van objectieve kennismakelaar op zich te nemen. Een risico is dat Kennisnet in 
het vaarwater komt van sommige organisaties die betrokken zijn bij vergelijkbare 
kennisdisseminatietrajecten (zie scenario 1). Er komen steeds meer van dergelijke initiatieven 
op de markt, hetgeen het lastig maakt om het eventuele onderscheidende karakter van 
Kennisnet in deze te benoemen.  
  
Financieringsmodel scenario 2 
De basisfinanciering die Kennisnet ontvangt wordt in dit scenario teruggebracht. Als gevolg 
hiervan kan een deel van de middelen verschoven worden naar de scholen (via  de 
sectororganisaties). Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan de wens vanuit het veld om 
meer energie te steken in de daadwerkelijke implementatie van ICT op de werkvloer en de 
professionalisering van docenten. Een mogelijkheid is het toevoegen van middelen aan een 
bestemmingsbox in de lumpsum, waar met het schoolbestuur een (ICT-)bestemming aan wordt 
gegeven. De verantwoording over de inzet van middelen gebeurt vervolgens in het jaarverslag. 
 
Scenario 3 
In het derde scenario wordt het takenpakket van Kennisnet teruggebracht en beperkt Kennisnet 
zich  tot kerntaken met betrekking tot de al genoemde basisvoorzieningen. Dit betreft onder 
meer het faciliteren en/of realiseren van standaarden in het onderwijs en de 
(kennis)infrastructuur. Idealiter ligt hier de ambitie om te komen tot dezelfde standaarden en 
technische infrastructuur voor het hele onderwijs, van primair tot hoger onderwijs. Dit met als 
doel de uitwisseling van leerlinggegevens en andere relevante informatie tussen de sectoren te 
vereenvoudigen en te stroomlijnen (ketenoptimalisering). Uiteindelijk zou dat moeten bijdragen 
aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij lijkt het logisch dat deze taak 
samen met andere organisaties (bijvoorbeeld SURF in het hoger onderwijs) wordt uitgevoerd. 
Kennisnet vervult in dit scenario geen inhoudelijke rol richting het onderwijs.  
 
Consequenties scenario 3 
In scenario 3 worden de basistaken en -rollen van Kennisnet sterk teruggebracht (een ‘minimale 
rol van Kennisnet’). Dit geldt ook voor de basisfinanciering die Kennisnet ontvangt. 
Dit scenario vloeit voort uit het empirische gegeven dat de gepercipieerde meerwaarde van 
Kennisnet voor de scholen op dit moment beperkt is. Vooral het effect van de huidige producten 
en diensten van Kennisnet op het gebruik van ICT in de klas is vaak niet evident en een 
waardering van gratis diensten kan daarbij een verdere vertekening geven. Scholen geven aan 
dat zij vooral behoefte hebben aan de implementatie van ICT binnen de school en in de klas. 
Professionalisering van docenten en stafmedewerkers is daarbij volgens scholen een (zeer) 
belangrijke randvoorwaarde. Kennisnet lijkt in de huidige constellatie bij dit vraagstuk van 
implementatie en professionalisering geen rol te kunnen spelen, omdat dit marktverstorend zou 
werken. Immers, onder andere de landelijke pedagogische centra en 
onderwijsbegeleidingsdiensten bieden deze diensten ook aan. Bij scenario 3 is een aantal 
risico’s te formulieren. Een eerste risico is de versnippering van aanwezige en nieuwe kennis. 
Het gevaar bestaat dat iedere school opnieuw het wiel zal moeten uitvinden, wat snel tot 
inefficiëntie zal leiden. Een tweede risico is dat de middelen die aan de scholen worden 
toegekend door scholen voor andere zaken worden gebruikt dan waarvoor deze zijn bedoeld 
(ineffectiviteit). Ten derde bestaat  het risico dat, indien de middelen per individuele 
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onderwijsinstelling beperkt zijn, het mogelijk te bereiken effect überhaupt minimaal is. Meer 
specifiek: een kleine school krijgt in dat geval wellicht een klein bedrag, waarmee maar 
beperkte vooruitgang kan worden geboekt. 
Evenals in scenario 2 geldt hier dat een mate van zelfstandigheid, integrale inbedding van (het 
denken over) ICT in het onderwijsproces, de kennis en didactische vaardigheden van personeel 
en management, dan bij scholen aanwezig moet zijn.  
 
Financieringsmodel scenario 3 
Bij de uitvoering van scenario 3 wordt een groot deel van de financiën rechtstreeks aan de 
scholen toegekend om bijvoorbeeld te werken aan de implementatie van ICT op de werkvloer 
en de professionalisering van onderwijspersoneel. Dit scenario sluit aan op de wens van 
scholen dat het grootste deel van de middelen naar de scholen moet gaan vanuit de redenering 
dat de uiteindelijke implementatie van ICT in het onderwijs op de school gestalte moet krijgen.  
Vanwege het bovengenoemd risico op een andere besteding van middelen kan dit bijvoorbeeld 
vorm gegeven worden met een bestemmingsbox in de lumpsum (zie scenario 2). Scholen 
kunnen eventueel met de toegekende middelen marktpartijen inhuren voor deze ondersteuning. 
Kennisnet zou hierbij alleen een rol kunnen spelen indien er, naast de al gesubsidieerde 
activiteiten, een separate commerciële afdeling wordt opgezet. Dat laatste kan ten koste gaan 
van het onafhankelijke profiel van Kennisnet (feitelijk of in de beeldvorming). 

8.8 RESUMEREND 

In dit hoofdstuk hebben we het verzamelde empirische materiaal uit de hoofdstukken 4 t/m 6 
nader geanalyseerd. Hieruit hebben we de basis voor drie scenario’s kunnen herleiden. Door 
eerst de empirische informatie te ordenen aan de hand van vier rationaliteiten hebben we 
getracht deze scenario’s verder te onderbouwen, mogelijke consequenties in beeld te brengen 
en de betekenis te beschrijven voor de verdeling van middelen. In het volgende hoofdstuk 
zetten we de bevindingen op een rij en geven we per deelvraag een antwoord in het licht van de 
centrale doelstelling van dit onderzoek. 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.1 INLEIDING  

In dit hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord en geven we inzichten ten 
behoeve van besluitvorming over de toekomstige subsidierelatie tussen Kennisnet en het 
ministerie van OCW. In de voorgaande hoofdstukken is getracht op grond van een aantal 
specifieke deelvragen hiervoor de nodige informatie te verwerven. Dit hebben we gedaan door 
het voeren van een uitgebreide gespreksronde, bestuderen van achtergronddocumentatie, 
enquêtes onder 150 scholen en drie atelierbijeenkomsten met betrokkenen uit het 
onderwijsveld. Wanneer we alle verzamelde informatie op een rij zetten is in een aantal 
gevallen een patroon van gelijkluidende opvattingen zichtbaar maar blijkt ook de complexiteit 
van het onderwijsveld in bijvoorbeeld de verschillende meningen over de ondersteuningsrol 
van Kennisnet, verschillen in probleemperceptie, onderwijsvormen en fasen van ontwikkeling 
waar in scholen zich bevinden.  

9.2 BEHOEFTE AAN CENTRALE ONDERSTEUNING  

In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn empirische inzichten verzameld die bijdragen aan de 
beantwoording van de eerste deelvraag in dit onderzoek. Deze luidde als volgt:  
 

“Welke taken op het terrein van ICT en onderwijs dienen nu en in de nabije toekomst 
centraal ondersteund te worden, inclusief mogelijke consequenties indien bepaalde 

taken niet langer centraal worden ondersteund?” 
 
De taken die Kennisnet uitvoert zijn gepositioneerd binnen drie primaire rollen. Geconstateerd 
is dat de drie primaire rollen van Kennisnet weliswaar niet altijd even scherp door het 
onderwijsveld zijn te scheiden maar diensten, producten en activiteiten die daar uit 
voortvloeien door betrokken belanghebbenden wel worden herkend. Uit de gesprekken met 
respondenten blijkt bijvoorbeeld dat soms het beeld bestaat dat Kennisnet zelf uitvoering geeft 
aan onderzoeken terwijl er feitelijk sprake is van een meer coördinerende en regisserende rol.   
Er wordt verder op gewezen dat een expertrol veronderstelt dat men kennis heeft van 
innovaties en een vervlechting met de rol als innovator vaak feitelijk al wordt ervaren.  
 
Kennisnet als Innovator 
Het onderzoek laat zien dat alle gesprekspartners het belangrijk vinden dat gesignaleerd wordt 
waar nieuwe ICT-toepassingen een betekenis kunnen hebben in de verbetering van het 
onderwijs. Verbetering en vernieuwing gaan over vormen van digitaal samenwerken, variëteit 
in leermiddelen (leren op maat), efficiency, maar ook de eisen die het stelt aan 
professionalisering van onderwijs-(ondersteunend) personeel of bepaalde basisvoorzieningen 
in de informatieketen van het onderwijs. Kenniszet zet zich in op centrale ondersteuning van 
scholen hierbij. Over invulling van de kernactiviteiten en de accenten die gelegd (moeten) 
worden blijkt het volgende: 
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Belang 
 Het verkennen van innovaties en de vertaling naar concrete, 

onderwijsvraagstukken vindt men belangrijk, maar dit wordt niet gezien als 
primaire rol voor Kennisnet. In het MBO vervult saMBO-ICT deze rol. 

 De begeleiding van experimenten op scholen wordt positief beoordeeld maar er 
bestaan twijfels over de diffusie van deze kennis naar andere scholen.  

Accenten & prioriteiten 
 Uit de sectoren PO, VO en MBO komt naar voren dat vernieuwing van het 

onderwijs op en vanuit de werkvloer moet gebeuren wil het de meeste kans van 
slagen hebben. Dit vraagt om versterking van de eigen kennispositie van 
scholen en pleit voor eigenaarschap bij de scholen. 

 Scholen zijn wisselend in staat om zelf innovaties op het gebied van ICT te 
signaleren en deze te verbinden aan de onderwijspraktijk. Daarom is een vorm 
van centrale ondersteuning (door Kennisnet) vooralsnog wenselijk. 

 De wijze waarop ondersteuning moet worden ingevuld moet primair beperkt zijn 
tot hedendaagse, al bewezen ICT-toepassingen. De bruikbaarheid en 
inpasbaarheid in het onderwijs en leerlijnen moeten leidend zijn.  

 Verkenning van nieuwe ICT-toepassingen vraagt om een kanteling van een 
‘technology-driven’ focus naar het centraal stellen van het onderwijsinhoudelijk 
proces. Van bemoeienis met het primaire onderwijsproces door Kennisnet is 
geen sprake wanneer dit gebeurt binnen een bestaande visie op onderwijs 
binnen een school. De technologie-gedreven meerwaarde blijft bestaan binnen 
het aandachtsgebied van de basisvoorzieningen, standaarden en beheer.  

 De programmering van activiteiten moet (nog) meer worden opgehaald in het 
onderwijsveld (scholen/sectororganisatie). 

Toekomst 
 Meerwaarde voor de nabije toekomst voor Kennisnet ligt vooral in het 

organiseren van bovensectorale voorzieningen en kennisdisseminatie door het 
faciliteren van portals, zoekmachines en websites, want:  
- De innovatiefunctie kan uiteindelijk bij andere (markt)partijen liggen. De rol 

van Kennisnet moet zich dan beperken tot het objectief inzichtelijk maken 
van het aanbod in de markt en ervaringen bij scholen, kortom 
kennisdisseminatie. Een tijdpad is lastig te geven maar vanuit de sectoren 
(en OCW) wordt een termijn van 5 tot 10 jaar als richtinggevend genoemd.  

Consequenties bij vermindering van ondersteuning 
 Op dit moment is de verwachting dat een (sterke) vermindering van Kennisnet 

op dit terrein zal leiden tot een bepaalde vertraging van veranderingsprocessen 
en veel scholen zelf het wiel moeten uitvinden. Kennis uit experimenten leidt 
weliswaar niet tot directe versnelling van ICT in het onderwijs maar creëert wel 
een ‘sense of urgency’. Dit effect concreet kwantificeren is echter lastig.  

 Kennisnet wordt voor dit moment als een strategische partner gezien door de 
sectororganisaties met veel kennis en expertise die (nog) niet bij scholen en 
sectororganisaties aanwezig zijn. 
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 Voor het MBO zal een (sterke) afbouw van centrale ondersteuning relatief 
beperkt zijn. Voor saMBO-ICT is Kennisnet weliswaar een gewaardeerde 
partner maar werkt men ook al met andere aanbieders, waaronder SURFnet en 
SLBdiensten.  

 
Kennisnet als Expert  
Dat een organisatie zich bezig houdt met de bundeling en vertaling van onderzoeken naar 
handvatten voor het onderwijs wordt over het algemeen als (zeer) waardevol gezien omdat het 
de kennispositie van scholen, instellingen en sectoren kan versterken. Kennisnet zet zich op 
centrale ondersteuning van scholen hierbij. Over invulling van de kernactiviteiten en de 
accenten die gelegd (moeten) worden blijkt het volgende: 

Belang 
 In het algemeen hecht men grote waarde aan het verrichten van (praktijkgericht) 

onderzoek. De uitvoering van onderzoek is primair een taak voor universiteiten 
en andere (kennis)instituten, waarbij de programmering van de 
onderzoeksagenda zoveel mogelijk in samenspraak met het onderwijsveld moet 
worden bepaald. Vooralsnog heeft een mate van centrale regie door Kennisnet 
daarbij op dit moment een toegevoegde waarde.  

 Bij het uitvoeren van monitors zoals Vier in Balans is onafhankelijkheid en 
continuïteit van wezenlijk belang.   

 Het (laten) doen van objectief en evidence-based onderzoek versterkt de eigen 
positie van Kennisnet als (onafhankelijke) organisatie. 

 Meerwaarde zit voornamelijk in de vertaling van techniek naar de concrete 
toepasbaarheid in het onderwijs. 

 De waarde van publicaties wordt positief beoordeeld maar creëert veelal niet 
meer dan een ‘sense of urgency’. De afstand tussen Kennisnet en de 
onderwijspraktijk op scholen is (te) groot.   

Accenten & prioriteiten 
 Publicaties uit de onderzoeksreeks worden door de scholen wisselend 

beoordeeld, van ‘inspirerend tot ballast’. Het accent zou meer moeten liggen op 
het ‘schrijven vanuit en mét de werkvloer’.  

 Daarbij is het belangrijk dat experimenten geen ad-hoc karakter hebben, maar 
worden verankerd in het onderwijs(proces). 

 Bij het verspreiden van onderzoeksresultaten op de werkvloer is een actieve 
doorwerkingstrategie vereist. 

 In de praktijk van de school en vooral van de individuele docent leven vaak 
concrete implementatievragen die niet (kunnen) worden beantwoord door 
Kennisnet. 

 Het doel moet zijn versterking van de kennispositie bij scholen en instellingen.  
Daar ligt een duidelijke meerwaarde. 

 Door de verwevenheid van ICT in (ook) het primair onderwijsproces wordt het 
steeds moeilijker ICT als autonome resource te beschouwen, wat vraagt om 
integraliteit en verbinding met het onderwijsproces.  
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Toekomst 
 In de toekomst ligt een rol van Kennisnet primair op het gebied van 

expert/intermediair tussen onderwijs en ICT-infrastructuur. Dan gaat het om de 
meer technische kant zoals standaarden en uitwisselingsafspraken. 

 
Consequenties bij vermindering van ondersteuning 

 Het collectieve geheugen van Kennisnet is aanzienlijk. Het ligt niet voor de hand 
dat andere – commerciële - partijen deze rol zomaar op zich zullen nemen. Er 
zou een grote bovensectorale kennisbron verdwijnen.  

 Het investeren in onderzoek is (los van wie dat doet) vanuit efficiency- en 
effectiviteitsoverwegingen alleen al te verdedigen. Het verkrijgen van kennis 
draagt bij aan inzicht in toepassingen die feitelijk werken in de onderwijspraktijk 
(of niet). Het kan daarmee (bijvoorbeeld) desinvesteringen reduceren.  

 
Kennisnet als Dienstverlener 
Belang 

 De rol van dienstverlener en uitvoerder van opdrachten wordt als belangrijke rol 
gezien. Desondanks varieert de waardering van specifieke diensten en producten. 
Vooral wordt in dit licht gesproken over gezamenlijke voorzieningen, en de zorg 
voor onder meer (bovensectorale) standaarden en de kennisinfrastructuur.  

 Als gevolg van de sectoroverstijgende oriëntatie en opgebouwde expertise is 
Kennisnet in staat zich te profileren als ondersteuner van het onderwijs met ICT 
door de hele onderwijskolom. 

 Bij het verspreiden van werkbare aanpakken en het bijeen brengen van mensen in 
fysieke en virtuele platforms speelt Kennisnet een betekenisvolle, onafhankelijke 
rol.  

Accenten & prioriteiten 
 Het gebruik van eigen diensten en producten van Kennisnet wordt wisselend 

beoordeeld. De effecten ervan zijn beperkt meetbaar. De diensten zijn niet altijd 
direct inpasbaar in de onderwijspraktijk. De bevraagde producten (zie tabel 5.1 in 
hoofdstuk 5) worden door het merendeel van de responderende scholen gebruikt. 
Toch is de meerwaarde van Kennisnet bij verschillende relevante processen, zoals 
ondersteuning bij visievorming en beleid op het gebied van ICT in het onderwijs, 
beperkt. De behoefte hieraan is echter wel groot (67%-86%).  

 Diensten van Kennisnet zijn ‘gratis’. Dat kan een vertekening opleveren bij de 
waardering van deze diensten. Bij betaalde diensten zijn de eisen en 
verwachtingen van gebruikers doorgaans hoger.  

 Een bijzondere meerwaarde van Kennisnet wordt gezien in het begeleiden en 
vooral faciliteren van projecten (projectmanagement).  

 Kennisnet heeft een brede oriëntatie en kan daarom een nuttige rol als 
‘kennismakelaar’ spelen. Daarbij kan Kennisnet scholen verwijzen naar diensten of 
al bestaande toepassingen, zonder deze zelf te ontwikkelen. In het verlengde 
hiervan kan Kennisnet eventueel een ‘keurmerk’ verstrekken aan diensten die aan 
bepaalde minimale kwaliteitscriteria voldoen. Daarnaast kan Kennisnet zich 
profileren als onafhankelijk adviseur, in tegenstelling tot de meeste marktpartijen. 
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 Ondersteunende diensten van Kennisnet moeten in belangrijke mate gericht zijn 
op het toekomstproof maken en ontsluiten van digitaal leermateriaal.  

 
Toekomst 

 Het organiseren van basisvoorzieningen, metadatering en standaardisatie wordt niet 
opgepakt door de markt. Met het oog op de kwaliteit van het onderwijs wordt het 
belangrijk geacht deze taak centraal te beleggen.  

 Op concreet product- en dienstniveau wordt deze rol naar verwachting versmald 
tot waar duidelijk een collectieve behoefte bestaat, tot waar geen marktalternatief 
zichtbaar is of tot waar een publieke interventie gelegitimeerd is (zie ook 9.4). 

Consequenties bij vermindering van ondersteuning 
 De markt richt zich (vooralsnog) op de massa. Voor specifieke doelgroepen lijkt de 

markt op dit moment echter wel stappen te zetten met generieke diensten.  
 Hierbij wordt gewezen op enkele potentiële keerzijden van de markt: commerciële 

partijen zijn geen garantie voor producten en/of diensten van dezelfde of betere 
kwaliteit. Ook de operationele ondersteuning vanuit leveranciers is vaak 
ontoereikend. Een ander risico is dat de markt de greep op het onderwijs kan 
verstevigen en de inhoud van het onderwijs teveel bepaalt. 

 Kennisnet kan (in samenwerking met anderen) gespecialiseerde diensten leveren 
aan de onderwijssectoren tegen een verrekenprijs (semi-commercieel profiel). 

 Commerciële beprijzing van producten en diensten kan leiden tot verschillen 
tussen scholen afhankelijk van de financiële armslag. 

Conclusie 
Het signaleren van ICT-innovaties voor het onderwijs wordt als belangrijke taak gezien die, 
gegeven de positie van scholen en sectororganisaties, vooralsnog op centraal niveau voor het 
PO en VO georganiseerd moet worden. De behoefte op korte termijn bestaat aan een meer 
onderwijsinhoudelijke verbinding met als uiteindelijk doel een zelfstandige invulling ervan door 
scholen en sectororganisatie. Op het domein van schoolondersteuning in het primair proces 
zijn echter andere organisaties actief, zoals schoolbegeleidingsdiensten, de SLO, en 
SBLdiensten. Uit het onderzoek blijkt verder dat er een relatief groot belang wordt gehecht aan 
het doen van onderzoek naar de effecten van ICT in de ondersteuning van het onderwijs 
(evidence-based).  Hoewel de borging van ICT in het onderwijs hierdoor maar beperkt wordt 
ervaren gaat er wel een ‘sense of urgency’ van uit. Het doen van onderzoek wordt om 
begrijpelijke redenen, zoals schaalgrootte of capaciteitsgebrek, nauwelijks of niet door scholen 
zelf gedaan. Verder wordt Kennisnet gezien als een organisatie met bewezen expertise op het 
snijvlak van ICT en onderwijs. Kennisnet moet deze kennis vooral bovensectoraal inzetten en 
voor verbindingen zorgen tussen de verschillende onderwijssectoren. De rol van Kennisnet als 
dienstverlener wordt gezien als belangrijk maar tegelijkertijd wordt de relevantie van de 
diensten van Kennisnet wisselend beoordeeld. Het feit dat de diensten nu ‘gratis’ worden 
aangeboden kan daarbij een vertekening opleveren voor deze waardering. De sector-
overstijgende oriëntatie van Kennisnet is erg betekenisvol. In dat licht kan Kennisnet veel 
betekenen als onafhankelijk ‘kennismakelaar’ en scholen doorverwijzen naar bestaande 
producten en diensten op de markt, zonder dat Kennisnet deze producten en diensten zelf 
ontwikkelt. In het verlengde hiervan kan Kennisnet eventueel een keurmerk verstrekken aan 
commerciële diensten die aan minimale kwaliteitscriteria voldoen. Ten slotte wordt gewezen 
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op het feit dat de markt specifieke diensten in nichemarkten niet snel op zich zal nemen. Voor 
de nabije toekomst blijkt dat de rol van Kennisnet zich meer zou moeten richten op de 
bovensectorale aspecten waarbij in plaats van diensten eerder over voorzieningen wordt 
gesproken. Taken op het gebied van innovatie, onderzoek en een effectieve besteding van 
middelen moeten uiteindelijk belegd worden op het niveau van scholen en sectoren. 
Voorwaarde is wel dat scholen en sectoren in voldoende mate de kennis hebben om de rol 
van ICT in het onderwijs vanuit de werkvloer op ‘volwassen’ wijze te kunnen adresseren. In 
paragraaf 9.4 komt een aantal van deze voorwaarden in het kort voor het voetlicht.  

9.3 SCENARIO’S VOOR DE TOEKOMST 

Op basis van het voorgaande en de verzamelde informatie in de vorige hoofdstukken is een 
aantal scenario’s zichtbaar geworden. Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het scenario 
van beëindiging van alle centrale ondersteuning op dit moment niet als reële mogelijkheid 
wordt gezien. Dit geldt ook voor het uitbreiden van taken en activiteiten. De drie mogelijke 
scenario’s staan hieronder beschreven en geven een antwoord op de vierde deelvraag:  
 

“In de vierde onderzoekvraag wordt gevraagd om met behulp van de verkregen 
inzichten een aantal scenario’s te construeren…[..]” 

 
Uit het onderzoek komt naar voren dat alle belanghebbenden de ondersteuning van het 
gebruik van ICT in het onderwijs zien in drie basistaken: (1) Verkennen van de ondersteuning 
van het onderwijs door nieuwe ICT én het (laten) onderzoeken van de effecten ervan in de 
praktijk, (2) kennisdisseminatie voor het gehele onderwijs, en (3) het zorgen voor de invulling 
van de basisvoorzieningen en afspraken over (bijvoorbeeld) de uitwisseling van informatie in 
de onderwijsketen. Het belang van het invullen van deze taken voor de ondersteuning van het 
onderwijs staat in principe niet ter discussie. De waardering van de wijze waarop dit 
momenteel wordt ingevuld, (idealiter) zou moeten worden ingevuld én door wie, leidt tot drie 
verschillende scenario’s: die we hieronder nader beschrijven.  
Scenario 1: Kennisnet verzorgt basisvoorzieningen, kennisdisseminatie en de innovator- en  

       expertrol vanuit een sterke onderwijsinhoudelijke invalshoek; 
Scenario 2: Kennisnet verzorgt basisvoorzieningen en kennisdisseminatie; 
Scenario 3: Kennisnet beperkt zich tot basisvoorzieningen. 
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Overigens ligt een snelle verandering niet erg voor de hand, waardoor de drie scenario’s dan 
niet zozeer als drie gelijkwaardige keuze-opties moeten worden gezien maar eerder als 
mogelijke ontwikkelingslijn. 
 
Scenario 1 
In het eerste scenario vervult Kennisnet een aantal belangrijke taken in de basisvoorzieningen: 
het faciliteren en organiseren van standaarden in het onderwijs, de (kennis)infrastructuur en het 
beheer van gezamenlijke voorzieningen. Taken met betrekking tot standaardisatie richten zich 
op het organiseren en optimaliseren van informatievoorziening, gegevensuitwisseling en 
kennisdeling in de onderwijsketen21.  Andere aandachtsgebieden zijn uitwisselingsstandaarden 
en de koppeling van verschillende (ondersteunende) systemen in het onderwijs: de zorg voor 
‘interoperabiliteit’ vanuit efficiencyoverwegingen, duurzaamheid van gegevens en hun 
toegankelijkheid in de toekomst. Verder liggen er taken op het gebied van de integratie en 
beveiliging van informatiesystemen ten behoeve van de betrouwbaarheid en onderlinge 
vergelijkbaarheid van onderwijsgegevens (benchmarking). Het belang van het organiseren en 
beheren van gezamenlijke voorzieningen kan geïllustreerd worden aan de hand van de 
voorgenomen (verplichte) leerlingvolgsystemen voor het PO en VO, waarbij een duidelijke 
(boven)sectorale opgave ligt.  
Daarnaast heeft Kennisnet een rol in het dissemineren van kennis. Daarbij moet onder meer 
worden gedacht aan het faciliteren van online platforms of portals zonder daar zelf inhoud voor 
aan te leveren (faciliteren in plaats van ‘dicteren’). Ook kan worden gedacht aan een rol van 
Kennisnet als informatie- en kennismakelaar die vraag en aanbod van kennis in het 
onderwijsveld op onafhankelijke wijze bij elkaar brengt.  
Ten slotte geeft Kennisnet in dit scenario invulling aan de rol van expert/innovator vanuit een 
onderwijskundige insteek. Dit met de implicatie dat meer partijen taken uit deze rol op zich 
(kunnen) nemen zoals de landelijke pedagogische centra of onderwijsbegeleidingsdiensten, 
hetgeen dan tot verstoring op de markt kan leiden omdat deze verantwoordelijkheden elders 
zijn belegd.  
 
Scenario 2 
In het tweede scenario vervult Kennisnet een aantal kerntaken in de basisvoorzieningen en 
taken op het gebied van het dissemineren van kennis (zie wat is beschreven bij het eerste 
scenario). Als gevolg van het verminderen van activiteiten in de expert/innovator rol kan een 
deel van de middelen verschoven worden naar de scholen. Hierdoor kan tegemoet gekomen 
worden aan de wens vanuit het veld om meer energie te steken in de daadwerkelijke 
implementatie van ICT ‘in de klas’ en de professionalisering van docenten. Implicatie is wel dat 
sectoren en onderwijsinstellingen adequaat toegerust moeten zijn om deze 
verantwoordelijkheid te kunnen effectueren (‘local empowerment’, zie ook paragraaf 9.4).    
 
Scenario 3 
Bij het derde scenario wordt het takenpakket van Kennisnet teruggebracht. Kennisnet beperkt 
zich tot een aantal kerntaken met betrekking tot de al genoemde basisvoorzieningen. Dit betreft 
onder meer het faciliteren en/of realiseren van standaarden in het onderwijs en de 
                                                 
21 Zie ook het rapport ‘Ketensamenwerking in het onderwijsveld; Een nadere verkenning van het Schakelpunt veld 
(2009) 
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kennisinfrastructuur. Idealiter ligt hier de ambitie om te komen tot dezelfde standaarden en 
technische infrastructuur voor het hele onderwijs, van primair tot hoger onderwijs. Dit met als 
uiteindelijke doel een optimalisering en stroomlijning van de uitwisseling van leerlinggegevens 
en andere relevante data tussen de sectoren. Daarbij lijkt het voor de hand te liggen dat deze 
taak samen met andere organisaties (bijvoorbeeld SURF) wordt uitgevoerd. Kennisnet vervult in 
dit scenario geen inhoudelijke rol richting het onderwijs.  
 
Op basis van de empirische inzichten uit de onderwijssectoren lijkt een toekomstperspectief van 
geleidelijke afbouw van Kennisnet het meest logisch. Hierbij verschuiven kennis, taken en 
verantwoordelijkheden over de besteding van middelen naar het niveau van scholen (en 
sectoren). Uiteindelijk zal dat een verdere invulling geven aan het principe van ‘eigenaarschap’ 
bij de scholen. Politiek-bestuurlijk gezien past deze lijn in het voornemen om een efficiency-
korting op instituten te realiseren, zoals is aangegeven in het huidige Regeerakkoord.  

9.4 WIJZE VAN FINANCIERING EN ROL VOOR OCW 

In het onderzoek is gekeken of er naast het bestaande model van centrale (vraaggestuurde) 
financiering nog alternatieven mogelijk zijn. De achterliggende vraag is of met een andere 
allocatie van budgetten er een effectiever gebruik van ICT in het onderwijs gerealiseerd zou 
kunnen worden. Bijvoorbeeld door de keuzevrijheid over besteding van middelen (meer) bij 
scholen te leggen. Of dat er een verbetering in sectorale vraagarticulatie zou kunnen ontstaan 
door middelen op sectoraal niveau onder te brengen. De onderzoeksvraag luidde als volgt:  
 

`Welke financieringsmodellen zijn mogelijk?’ 
 
Wat betreft de financiering van de activiteiten van Kennisnet is de algemene opvatting dat het 
‘eigenaarschap’ bij onderwijsinstellingen zelf hoort te liggen en dat zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor de besteding van middelen voor het gebruik van ICT in het onderwijs. Deze redenering 
zou ervoor pleiten om het budget voor ICT niet via Kennisnet te laten lopen, maar rechtstreeks 
aan de scholen beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd zijn de sectorraden voorstander om het 
budget vooralsnog via Kennisnet te alloceren vanuit de overtuiging dat met de middelen die 
Kennisnet besteedt het rendement op dit moment hoger is dan in het geval dat iedere school 
dat nu voor zich zelf zou doen. Het laatste kan namelijk leiden tot fragmentatie en 
versnippering. Bovendien is het dan niet ondenkbaar dat de scholen de middelen voor ICT 
aanwenden voor andere doeleinden. Een tussenvariant die vooral door het departement naar 
voren is gebracht is om een (groot) deel van het budget aan scholen beschikbaar te stellen 
(via de lumpsum) en een (klein) deel van het budget aan Kennisnet beschikbaar te stellen, 
zodat bovensectorale vraagstukken en –beleidsprioriteiten ter hand genomen kunnen worden. 
Op basis van deze redenering komen drie mogelijke financieringsvarianten in beeld:  

1. het budget voor ICT in het onderwijs wordt beschikbaar gesteld aan 
onderwijsinstellingen (decentraal, eventueel met bestemmingsbox in de lumpsum); 

2. het budget voor ICT in het onderwijs wordt beschikbaar gesteld aan Kennisnet 
(centraal); 

3. het budget voor ICT in het onderwijs wordt verdeeld tussen Kennisnet en 
onderwijsinstellingen (combinatie centraal en decentraal). 
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Deze drie financieringsvarianten keren terug in de eerder genoemde scenario’s. 
 
Centraal financieringsmodel scenario 1 
De basisfinanciering van Kennisnet blijft in dit scenario relatief hoog. Dit financieringsmodel 
vloeit voort uit de redenering om (vooralsnog) de meeste middelen (centraal) aan Kennisnet 
beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat de instellingen bepalen wat Kennisnet 
vervolgens met de middelen doet (programmering Kennisnet). De achterliggende gedachte is  
dat het rendement dan hoger is dan wanneer de middelen rechtstreeks naar de 
onderwijsinstellingen zouden gaan. De programmering kan mogelijk sterker verbonden worden 
door Kennisnet vanuit de sectororganisaties te laten financieren, analoog aan het voorbeeld van 
SURF voor het hoger onderwijs (HBO/WO). Een transitie van centrale financiering naar een 
fase van ‘gedwongen’ winkelnering bij Kennisnet betekent niettemin dat sprake moet zijn van 
voldoende vermogen binnen de sectoren om dit te kunnen doen (zie ook par. 8.7).  
 
Gecombineerd financieringsmodel scenario 2 
De basisfinanciering die Kennisnet ontvangt wordt in dit scenario teruggebracht. Als gevolg 
hiervan kan een deel van de middelen verschoven worden naar de scholen. Hierdoor kan 
tegemoet gekomen worden aan de wens vanuit het onderwijsveld om meer energie te steken in 
de daadwerkelijke implementatie van ICT in de klas en de professionalisering van docenten. 
Deze gecombineerde centrale en decentrale financiering kan vorm worden gegeven door de 
middelen bijvoorbeeld aan een bestemmingsbox in de lumpsum toe te voegen. De 
verantwoording over het gebruik van de middelen gebeurt vervolgens in het jaarverslag. 
 
Decentraal financieringsmodel scenario 3 
Bij de uitvoering van scenario 3 wordt een groot deel van de financiën rechtstreeks aan de 
scholen toegekend om bijvoorbeeld te werken aan de implementatie van ICT in het onderwijs/ 
professionalisering van docenten. Dit scenario sluit aan op de wens van scholen dat het 
grootste deel van de middelen naar de scholen moet gaan. De redenering hierbij is dat de 
uiteindelijke implementatie van ICT in het onderwijs op de werkvloer gestalte moet krijgen.  
 
Op basis van dit onderzoek komen drie financieringsvarianten in beeld. Het centrale 
financieringsmodel van scenario 1 is (idealiter) niet structureel van aard. Bij financiering met 
een eindig karakter is het belangrijk om op voorhand oog te hebben voor de structurele 
verankering van initiatieven en de uiteindelijke bekostiging door derden (andere partijen, 
scholen of sectororganisatie). De algemene verwachting is overigens dat ICT steeds meer 
verweven raakt met het primaire onderwijsproces en integraal onderdeel wordt van het 
functioneren van een school. Op termijn, wanneer het onderwijsveld de capaciteiten, kennis en 
kunde heeft ten aanzien van het gebruik van ICT op school, zal zij hieraan zelf invulling geven. 
Dit conform het beginsel van ‘eigenaarschap bij de school’. Dat laatste vraagt een goede 
vraagarticulatie en zelforganisatie in het onderwijsveld. Pas dan komt scenario 2 in beeld, 
waarbij een deel van de middelen wordt verschoven naar de onderwijsinstellingen. Bij scenario 
3 gaat het grootste deel van de middelen naar de scholen. Slechts een klein deel van het 
budget blijft centraal beschikbaar om bovensectorale vraagstukken en basisvoorzieningen ter 
hand te nemen. Daarbij is en blijft een belangrijke rol weggelegd voor Kennisnet vanwege het 
onafhankelijke profiel en de sectoroverstijgende oriëntatie van Kennisnet.  
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Tot slot geven we een reflectie op de laatste onderzoeksvraag in het onderzoek, die luidde:   
 
`Welke rol kan OCW vervullen en wat betekent dit voor de benodigde beleidscapaciteit?’ 
 
Het ministerie van OCW legt andere accenten dan het onderwijsveld, maar ook binnen het 
onderwijsveld is sprake van verschillende invalshoeken en prioriteiten. Belangrijke 
vraagstukken voor het departement zijn de metadatering van digitaal leermateriaal en 
gemeenschappelijke voorzieningen en standaarden voor het onderwijs. Deze vraagstukken 
zijn zeer relevant in het kader van de doorlopende leerlijnen en de (voorgenomen) verplichte 
volgsystemen van leerlingen, die tijdens hun onderwijsloopbaan doorgaans verschillende 
onderwijsinstellingen doorlopen. Daarbij is kennisdeling tussen onderwijsinstellingen van groot 
belang. Het belang van bepaalde gemeenschappelijke voorzieningen is echter niet altijd 
zichtbaar voor individuele scholen of wordt niet als zodanig onderkend. Dat maakt het echter 
niet minder belangrijk.  
 
Voor een helder zicht op de specifieke vragen en behoeften uit het onderwijsveld met 
betrekking tot ICT in het onderwijs is de afstand tussen het departement en het onderwijs op 
de werkvloer (vaak) te groot. Departementen en onderwijsinstellingen hebben immers eigen 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit impliceert een zekere acceptatie van het 
gegeven dat Kennisnet momenteel als een belangrijke strategische partner functioneert en  
veel contacten onderhoudt met organisaties in en rond het onderwijsveld. In deze setting dient 
gewezen te worden op het belang van het strategisch vermogen van het departement. Dit 
betekent dat het departement in staat moet zijn om effectief te reageren op initiatieven van 
Kennisnet en daar de noodzakelijke mensen, middelen en kennis voor in huis moet hebben. 
Een ander aandachtspunt is het versterken van de omgevingsgerichtheid, zodat het 
departement minder snel verrast wordt door initiatieven van Kennisnet. Bepaalde voorstellen 
zijn weliswaar vaak in samenspraak met het onderwijsveld (vooral VO en PO) tot stand 
gekomen, maar Kennisnet vervult hier wel de initiërende rol in (in het PO en VO meer dan in 
het MBO).    
 
In het algemeen is de trend zichtbaar dat Kennisnet vooralsnog een belangrijke strategische 
partner is met waardevolle expertise, maar dat deze kennis veel meer verbonden moet worden 
aan het primair onderwijsproces. De consequentie hiervan is dat de zeggenschap en 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk moet worden georganiseerd, namelijk bij scholen en 
sectororganisatie(s). Wat overigens niet wil zeggen dat er geen bepaalde mate van centrale 
sturing wenselijk blijft (centrale regie). Ook is aangegeven dat individuele onderwijsinstellingen 
(vooralsnog) niet altijd in staat zijn om bepaalde taken zelf uit te voeren, bijvoorbeeld vanwege 
beperkte middelen, capaciteit of een te kleine schaal. Het decentraliseren van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden betekent dat organisaties in randvoorwaardelijke zin 
daarvoor toegerust moeten zijn. Een aantal duidelijke voorwaarden voor ‘local empowerment’ 
is in dit onderzoek naar voren gekomen: de kennis over de didactische inzet van ICT, 
adequate professionalisering van onderwijspersoneel, zelforganiserend vermogen in de 
sector, versterking van lokaal (educatief) leiderschap en de verantwoordelijkheid over de 
besteding van middelen (meerjaren financieel management). In deze situatie van 
‘eigenaarschap bij het schoolbestuur’ past een geleidelijke overheveling van middelen. De 
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termijn waarop dit feitelijk gerealiseerd kan zijn wordt door verschillende belanghebbenden 
gezien over een periode van 5 tot 10 jaar. De geschetste scenario’s bieden een doorkijk als 
(sturings)richting voor OCW en sectororganisaties op dit local empowerment.  
 
Voor de (rijks)overheid is het belangrijk om bovengenoemde variëteit te erkennen als relevant 
uitgangspunt (in bijvoorbeeld visie, sturing en financiering) en deze niet te bestrijden met de 
wens om allerlei uniforme regels en concepten te hanteren. Belangrijk is om tevens gebruik te 
maken van de lokale kennis en intelligentie die in de onderwijssectoren aanwezig is. 
SaMBO-ICT kan als inspirerend voorbeeld dienen als gekeken wordt hoe zij de 
vraagarticulatie vanuit de sector organiseert en hoe zij als gelijkwaardig partner met Kennisnet 
het gesprek aangaat. Het zijn immers de wederzijdse afhankelijkheden die een netwerk 
duurzaam maken. Eigen verantwoordelijkheid impliceert keuzevrijheid in de besteding van 
middelen, hetgeen zou pleiten voor (gedeeltelijke) overdracht van centrale middelen. Een 
kanttekening is hier nog wel op zijn plaats aangezien saMBO-ICT als organisatie nog relatief 
kort bestaat (ongeveer 1 jaar). SaMBO-ICT kan een voorbeeld zijn voor het PO en VO, 
ondanks de verschillen in organiserend vermogen tussen de sectoren (als gevolg van 
bijvoorbeeld het aantal scholen). Weliswaar heeft het MBO ‘maar’ 70 instellingen, er is wel 
sprake van een grote mate van variëteit en diversiteit, alleen al door de 1360 verschillende 
opleidingen die op de diverse locaties worden aangeboden. 

9.5 AANBEVELINGEN  

(1) De noodzaak en het belang van het signaleren van innovaties, het (laten) doen van 
praktijkgericht onderzoek en kennisdisseminatie ten aanzien van ICT in het onderwijs 
zijn geen onderwerp van discussie. Om die reden is het handhaven van deze primaire 
aandachtsgebieden wenselijk. Verder is het noodzakelijk dat bovensectoraal zaken 
worden georganiseerd op het gebied van een aantal basisvoorzieningen.  

(2) De activiteiten van innovator en expert zijn in de praktijk met elkaar verweven. Zowel bij 
het signaleren van innovaties als bij het (laten) verrichten van onderzoek moet er meer 
onderwijsinhoudelijke binding en betrokkenheid zijn met de werkvloer.  

(3) Vooralsnog blijven de activiteiten van Kennisnet belangrijk voor het onderwijsveld. 
Zowel het onderwijsveld als de markt zijn in de beleving van de respondenten nog niet 
adequaat toegerust om deze activiteiten op zich te nemen. Op de korte termijn pleit dat 
voor handhaving van het centrale financieringsmodel zoals dat nu bestaat.  

(4) De drie scenario’s die zijn geschetst, hebben een volgtijdelijk karakter, waarbij sprake is 
van een afbouw en overdracht van de activiteiten van Kennisnet naar de 
onderwijsinstellingen en onderwijssectoren. De scenario’s zijn geschetst tegen de 
achtergrond om de expertise van Kennisnet uiteindelijk zo laag mogelijk te organiseren 
in de sector (‘eigenaarschap bij scholen’ en ‘local empowerment’).  

(5) Het organiseren van bovensectorale voorzieningen is een belangrijk aandachtspunt. 
Daarbij moet onder meer worden gedacht aan standaardisatie (bijvoorbeeld voor 
doorlopende leerlijnen, en horizontale en verticale gegevensuitwisseling), metadatering 
van digitaal leermateriaal en de (kennis)infrastructuur. Deze activiteiten vereisen een 
sectoroverstijgende oriëntatie en onafhankelijk profiel. Kennisnet heeft dat en blijft om 
die reden in alle scenario’s een belangrijke rol op dat terrein spelen.  
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(6) Vraagbundeling vanuit het onderwijsveld draagt bij aan een sterke zelfstandigheid in de 
sector en zou (uiteindelijk) moeten leiden tot keuzevrijheid ten aanzien van de 
besteding van middelen. SaMBO-ICT vervult deze rol voor het MBO-veld en kan een 
inspirerend voorbeeld zijn voor het PO en VO. Wel dient daarbij te worden bedacht dat 
deze organisatie relatief kort bestaat en nog volop in ontwikkeling is.  

(7) Intensiveer de samenwerking van Kennisnet met andere organisaties (zoals SURF) en 
onderzoek daarnaast de mogelijkheid om te komen tot één ondersteuningsorganisatie 
voor de hele onderwijskolom. 

(8) In het licht van de publieke taak van het onderwijs (kwalitatief hoogwaardig en 
toegankelijk onderwijs) is een kritische positie ten opzichte van andere (markt)partijen 
wenselijk. Concreet gaat het dan om het behoud van de regie op het onderwijsproces, de 
toegankelijkheid van (onderwijs)gegevens, de aandacht voor bijzondere doelgroepen, 
collectieve efficiëntie en het voorkomen van (te grote) verschillen tussen scholen als 
gevolg van commerciële beprijzing. In een aantal gevallen maakt dat publieke 
interventies blijvend noodzakelijk. 

(9) Innovatieve ICT alleen is niet toereikend om deze effectief in de onderwijspraktijk te laten 
benutten. Naast een positieve houding van leraren moeten zij ook over de capaciteiten 
en vaardigheden beschikken. Wel bestaat en ontstaat er een spanningsveld ten aanzien 
van de vraag welke organisaties primair verantwoordelijk zijn scholen hierbij te 
ondersteunen. Professionalisering van onderwijs(ondersteunend) personeel is benoemd 
als een zeer wezenlijke opgave, mede gelet op het feit dat huidige ICT-vaardigheden als 
beperkt worden ervaren.  
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BIJLAGE 2 
INTERVIEWLIJST   

In opdracht van OCW voert de Erasmus Universiteit Rotterdam een verkenning uit naar de 
ICT-ondersteuningsfunctie van Kennisnet voor het PO, VO en MBO. Het doel van deze 
verkenning is inzicht te krijgen in de meerwaarde van de huidige voorzieningen die 
Kennisnet biedt en de rollen en taken die Kennisnet in de nabije toekomst eventueel zou 
moeten vervullen. 
 
Bij de uitvoering van de verkenning worden verschillende belanghebbenden geïnterviewd: 
de sectororganisaties PO, VO en MBO, de Programmaraad Stichting Kennisnet, en een 
aantal beleidsdirecties van OCW. Daarnaast worden 150 scholen geënquêteerd (50 per 
sector PO, VO, MBO). 
 
De uitkomsten van dit onderzoek worden vanuit meerdere rationaliteiten beschouwd, 
waaronder de politiek-bestuurlijke context, de onderwijskundige insteek en de economisch-
juridische. Hiervoor benaderen we een aantal experts. 
 
Het interview bestaat uit 12 vragen. 
 
 
1. Contactgegevens 
 

 Naam contactpersoon (evt. anoniem) 
 
 
 
 

 Functie 
 
 
 
 

 Naam instelling / organisatie 
 
 
 
 
 

 Postcode 
 
 
 

 
 



 

84 

2. Kunt u in algemene zin aangeven in hoeverre de sector die u vertegenwoordigt 
gebruikt maakt van ICT in het onderwijs? 

o Er wordt geen gebruikt gemaakt van ICT.  
o Er wordt weinig gebruik gemaakt van ICT. 
o Er wordt veel gebruik gemaakt van ICT. 
 
 

 
Kennisnet onderscheidt een aantal primaire rollen waarbinnen zij haar activiteiten uitvoert. Deze 
rollen zijn Innovator, Dienstverlener en Expert. Hierover willen we u een aantal vragen stellen. 
 
Ten eerste over de rol van Innovator. Bij deze rol gaat het erom dat Stichting Kennisnet 
technologische ontwikkelingen signaleert en deze kan koppelen aan actuele vraagstukken in 
het onderwijs. Ook kijkt zij vanuit deze rol naar het onderwijs van de toekomst. Een voorbeeld 
van de Innovator-rol is de Kamer van Morgen en het superslimme schoolgebouw. 
 
 

3. Als u kijkt naar de doelen en beleidsthema’s waarbij ICT in het onderwijs een rol 
speelt binnen uw sector, in hoeverre heeft Stichting Kennisnet vanuit de rol van 
Innovator op dit moment een meerwaarde? 

a) Veel meerwaarde  
b) Wel meerwaarde, maar beperkt 
c) Geen meerwaarde 

 
[Indien antwoord a of b:] 
 Kunt u aangeven waarin zich dat uitte en over welke concrete producten en 

diensten het dan gaat? 
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4. Bent u van mening dat Stichting Kennisnet de rol van Innovator zou moeten 
blijven vervullen in de toekomst? 

a) Ja, een grote rol 
b) Ja, een beperkte rol 
c) Nee 

 
[Indien antwoord of a of b:] 
 Wat zijn naar uw mening de consequenties als Kennisnet deze rol beperkt of niet 

meer zou vervullen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede rol van Stichting Kennisnet is die van Expert. Centraal staat evidence-based beleid: 
beleid dat gebaseerd is op onderzoeksresultaten naar de effecten van ICT in het onderwijs. Het 
doel is om het onderwijsproces zo in te richten dat het leidt tot een optimale 
onderwijsopbrengst. Een voorbeeld: in welke situaties leidt de inzet van ICT tot een hogere 
motivatie van leerlingen of betere prestaties? 
 
 

5. Als u kijkt naar de doelen en beleidsthema’s waarbij ICT in het onderwijs een rol 
speelt binnen uw sector, in hoeverre heeft Kennisnet vanuit de rol van Expert op 
dit moment een meerwaarde? 

a) Veel meerwaarde  
b) Wel meerwaarde, maar beperkt 
c) Geen meerwaarde 

 
[Indien antwoord a of b:] 
 Kunt u aangeven waarin zich dat uitte en over welke concrete producten en 

diensten het dan gaat? 
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6. Bent u van mening dat Kennisnet de rol van Expert zou moeten blijven vervullen 
in de toekomst? 

a) Ja, een grote rol 
b) Ja, een beperkte rol 
c) Nee  

 
[Indien antwoord a of b:] 
 Wat zijn naar uw mening de consequenties als Kennisnet deze rol beperkt of niet 

meer zou vervullen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De derde rol van Stichting Kennisnet is die van Dienstverlener. Het gaat daarbij om het leveren 
van eigen producten waarin de markt (nog) niet voorziet en het bieden van een platform waarbij 
verschillende samenwerkingsinitiatieven ontstaan. Een voorbeeld hiervan is Wikiwijs. 
 
 

7. Als u kijkt naar de doelen en beleidsthema’s waarbij ICT in het onderwijs een rol 
speelt binnen uw sector, in hoeverre heeft Kennisnet vanuit de rol van 
Dienstverlener op dit moment een meerwaarde? 

a) Veel meerwaarde  
b) Wel meerwaarde, maar beperkt 
c) Geen meerwaarde 

 
[Indien antwoord a of b:] 
 Kunt u aangeven waarin zich dat uitte en over welke concrete producten en 

diensten het dan gaat? 
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8. Bent u van mening dat Kennisnet de rol van Dienstverlener zou moeten blijven 
vervullen in de toekomst? 

a) Ja, een grote rol 
b) Ja, een beperkte rol 
c) Nee, geen rol 

 
[Indien antwoord a of b:] 
 Wat zijn naar uw mening de consequenties als Kennisnet deze rol beperkt of niet 

meer zou vervullen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Als u kijkt naar de drie primaire rollen van Kennisnet, zijn deze volgens u 
voldoende om een adequate ICT-ondersteuning aan uw sector te bieden? 

o Ja, deze drie rollen volstaan 
o Nee, ik mis een rol(len) of aandachtsgebied(en), namelijk: 
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10. Tenslotte willen we u een vraag stellen over de besteding van de middelen die 
voor ICT in het onderwijs beschikbaar zijn. Stel dat er in de toekomst 5 euro per 
leerling beschikbaar wordt gesteld. Hoe zou u dit bedrag verdelen tussen 
Stichting Kennisnet en de school? 

o              [1-5] Euro naar Stichting Kennisnet  
o              [1-5] Euro naar de school  
 
Kunt u dit toelichten? 

 
 
 
 
 
 

 
11. De resultaten van de eerste fase van dit onderzoek worden vertaald in een aantal 

scenario’s, dat medio januari 2011 in een interactieve sessie op de Erasmus 
Universiteit worden besproken. Deze sessie duurt ongeveer een 4 uur. Bent u 
bereid aan deze bijeenkomst deel te nemen? 

o Ja, ik mag hiervoor benaderd worden  
o Nee  

 
 
 

12. Dit waren onze vragen. Heeft u zelf nog opmerkingen of toevoegingen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking 
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BIJLAGE 3 
VRAGENLIJST  SCHOLEN 

 
 
 
 
 
CONTACTGEGEVENS  

 
 Naam invuller vragenlijst   

 
 
 
 
 

 
 
 Functie invuller vragenlijst 

 
 
 
 
 

 
 

 Naam van de school 
 

 
 
 
 

 
 

 Adresgegevens van de school  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Uitslag loting iPad per onderwijssector: 
 
PO: mw. Karin Lambregts, ICT Coördinator bij de Liduina Basisschool in Den Haag 
VO: dhr. Doekele Oosterom, ICT-Coördinator bij het Zandvlietcollege in Den Haag 
MBO: dhr. Rob Smit, informatiemanager bij het Novacollega in Haarlem 



 

90 

13. Kunt u in algemene zin aangeven in hoeverre uw school gebruik maakt van ICT in 
het onderwijs? (denk aan het gebruik van internet in de klas of het gebruik van 
educatieve software) 

 Geen gebruik en ook nog geen plannen daarvoor 
 Oriëntatie op de mogelijkheden 
 Beginnend gebruik 
 Gevorderd gebruik 
 Vergevorderd gebruik 

 
 
 

14. Hieronder staan enkele producten en diensten van Kennisnet. Kunt u aangeven of 
uw school deze gebruikt én of uw school deze in de toekomst wil gebruiken? 

 
 
 

 

PRODUCTEN/DIENSTEN   GEBRUIK OP UW 
SCHOOL? 

 GEBRUIK IN DE TOEKOMST? 

 Ja Nee  Ja Nee 
Website kennisnet.nl       
Website docent voortgezet onderwijs      
Website manager voortgezet onderwijs      
Leraar24          
Wikiwijs      
Teleblik      
Groepen (tool voor online samenwerken)      
Ambassadeursprogramma of schoolleiderprogramma      
Overzicht stimuleringsregelingen      
Communities van Kennisnet (in samenwerking met de 

Digitale School) 
     

Tools als de Vier in Balans tool, ICT-assessment tool, of 
Didactiek  in balans 

     

Visie-sessies, presentaties of workshops verzorgd door 
Kennisnet bij u op school of op conferenties 

     

Publicaties als de onderzoekreeks, vier in balans monitor, 
en brochures zoals specifieke uitgaven over onderwerpen 
zoals laptops, digiborden en  games 
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15. Welk algemeen rapportcijfer geeft u voor het huidige producten- en dienstenaanbod 
van Kennisnet? 

 Ik ben niet bekend met de producten en diensten van Kennisnet (ga verder met 
vraag 11) 

 1 (zeer slecht) 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 (uitmuntend) 

 
 
 

16. Kunt u aangeven in welke mate het producten- en dienstenaanbod van Kennisnet 
uw school op dit moment ondersteunt op de onderstaande aandachtsgebieden? 
Kunt u vervolgens aangeven in hoeverre uw school dit wenst in de toekomst? 

 
  

Ondersteuning nu: 
Veel      Weinig     
Niet 

         Gewenst in de 
         toekomst: 

                Ja        
Nee                  

Visievorming en beleid op het gebied  
van ICT-gebruik op uw school  

   
 

  

Verbeteren van de bedrijfsvoering  
op uw school (bijv. leerlingvolgsystemen) 

   
 

  

Het gebruik van digitaal leermateriaal 
in de lessen 

   
 

  

Bevordering van de deskundigheid  
van onderwijs (ondersteunend) personeel 

   
 

  

Vernieuwing van het onderwijs    
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Kennisnet onderscheidt een aantal rollen waarbinnen zij haar activiteiten uitvoert. Deze rollen 
zijn Innovator, Dienstverlener en Expert. Over deze rollen willen wij u een aantal korte vragen 
stellen.  
 
INNOVATOR 
Vanuit deze rol legt Kennisnet verbindingen tussen nieuwe technologische (ICT-
)ontwikkelingen en de toepasbaarheid ervan in het onderwijs. Het gaat dan om verbetering 
van onderwijskwaliteit en/of het oplossen van bepaalde organisatorische vraagstukken. 
Thema’s daarbij zijn bijvoorbeeld het realiseren van variëteit in leermiddelen die passen bij de 
leerbehoefte of leren met gebruik van een GSM.   
Vanuit deze rol kijkt Kennisnet ook naar de rol van technologie voor het onderwijs in de 
toekomst.  
 
 
17. In hoeverre heeft Kennisnet vanuit de rol van Innovator op dit moment een 

meerwaarde voor uw school? 
 Geen meerwaarde 
 Beperkte meerwaarde 
 Veel meerwaarde 

 
 
18. Bent u van mening dat Kennisnet de rol van Innovator zou moeten vervullen in de 

toekomst? 
 Nee 
 Ja, maar wel een beperkte rol 
 Ja, een grote rol 

 
EXPERT  
Vanuit deze rol verricht en vertaalt Kennisnet onderzoek naar de effecten van ICT in het 
onderwijs en deelt deze kennis met scholen. Het doel is, om op basis van inzichten uit de 
praktijk scholen handvatten te bieden om effectief ICT in het onderwijs kunnen inzetten. Dit om 
de onderwijskwaliteit en de organisatie van het onderwijs te verbeteren.  
 
19. In hoeverre heeft Kennisnet vanuit de rol van Expert op dit moment een meerwaarde 

voor uw school? 
 Geen meerwaarde 
 Beperkte meerwaarde  
 Veel meerwaarde  

 
 
20. Bent u van mening dat Kennisnet de rol van Expert zou moeten vervullen in de 

toekomst? 
 Nee  
 Ja, maar wel een beperkte rol 
 Ja, een grote rol 
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DIENSTVERLENER 
Vanuit deze rol levert Kennisnet eigen producten waarin de markt (nog) niet voorziet en 
waaraan duidelijk een algemene, collectieve behoefte bestaat bij scholen. Deze diensten en 
producten stellen docenten en managers in staat om ICT daadwerkelijk te kunnen benutten. 
Concreet gaat het dan om het zorgen voor kennisdeling dmv virtuele platforms (communities) 
en fysieke bijeenkomsten. Verder vallen hieronder ook diensten om digitaal leermateriaal 
toegankelijk te maken voor docenten (voorbeelden zijn Leraar24 of Wikiwijs). 
 
21. In hoeverre heeft Kennisnet vanuit de rol van Dienstverlener op dit moment een 

meerwaarde uw school? 
 Geen meerwaarde 
 Beperkte meerwaarde  
 Veel meerwaarde  

 
 
22. Bent u van mening dat Kennisnet de rol van Dienstverlener zou moeten vervullen in 

de toekomst? 
 Nee, geen rol 
 Ja, maar wel een beperkte rol 
 Ja, een grote rol 

 
 

23. Welke activiteiten, rollen of diensten/producten zou Kennisnet in de toekomst 
moeten uitvoeren om voor uw school van (verdere) toegevoegde waarde te zijn? 

 
 
 
 
 
 
 
 
24. Stel dat het ministerie van OCW in de toekomst 5 euro per leerling beschikbaar stelt 

voor ICT in het onderwijs. Hoe zou u dit bedrag willen verdelen? 
€                naar Kennisnet 
€                naar een sectorale oplossing voor het voortgezet onderwijs 
€                naar mijn school 

 
Kunt u dit kort toelichten? 
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De resultaten van dit onderzoek worden vertaald in een aantal scenario’s voor de ICT-
ondersteuningsfunctie van Kennisnet en worden in maart in een interactieve sessie van 
ongeveer 2 uur besproken.  
 
 
25. Bent u (mits uw agenda het toelaat) bereid aan deze bijeenkomst deel te nemen? 

 Nee 
 Ja, ik mag hiervoor benaderd worden (vult u dan uw 

emailadres/telefoonnummer in) 
Email:  
 
Telefoonnummer: 

 
 

 
Dit is het einde van de vragenlijst. Eventuele opmerkingen kunt u hieronder kwijt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking! 
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BIJLAGE 4 
DEELNEMERS ATELIERS  

 
Mw. Lia van Acht  
Programmaraad Kennisnet, PO-kamer 
ICT-coördinator Kees Boekeschool, 
Bilthoven 
 
 
Dhr. Gerard Baars 
Onderwijskundig adviseur 
Erasmus Universiteit Rotterdam, RISBO 
 
 
Dhr. Jan Bartling  
Programmaraad Kennisnet MBO-kamer  
Manager saMBO-ICT 
 
 
Dhr. Peter Beij  
Programmaraad Kennisnet, VO-Kamer 
Kennisnet 
Rector bij Het College Vos, Vlaardingen 
 
 
Dhr. Victor Bekkers 
Hoogleraar bestuurskunde  
Erasmus Universiteit Rotterdam, CPI 
 
 
Mw. Thea van den Boom 
Sr. beleidsmedewerker 
Ministerie van OCW, directie BVE 
 
 
Dhr. Mar Gagestein  
ICT-coördinator 
Zadkine ROC 
 
 
Mw. Rose Headley  
Projectleider Kennisnet 
Ministerie van OCW, directie VO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Dennis de Kool 
Onderzoeker 
Erasmus Universiteit Rotterdam, CPI 
 
 
Mw. Sonja Kuyvenhoven  
Directeur  
Montessorischool, Rhenen 
 
 
Dhr. Hans Michielsen  
Bovenschools ICT-coordinator  
Jacinta basisschool, Breda 
 
 
Dhr. Jan Murck  
ICT-coördinator  
CSG Groene Hart, Alphen aan den Rijn 
 
 
Dhr. Sander Peters 
Servicemanager Onderwijs & ICT 
Albeda College, Rotterdam 
 
 
Dhr. Peter Siep 
Onderzoeker 
Erasmus Universiteit Rotterdam, CPI 
 
 
Dhr. Hans Steeman  
ICT-coordinator  
ROC-Nijmegen  
 
 
Dhr. Pierre Veelenturf 
Beleidsmedewerker 
MBO-Raad 
 
 
 


